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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001460-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001460-11.2017.8.11.0007. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELLEN THAIS DE SOUSA DE 

AZEVEDO Parte Ré: REQUERIDO: MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA 

Vistos. Recebo os embargos de declaração uma vez que tempestivo. Nos 

termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/15, INTIME-SE a parte embargada, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

conclusos. Alta Floresta-MT, 09 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000893-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

IZOLINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000893-43.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: IZOLINA RODRIGUES DA SILVA e outros REQUERIDO: 

MARLENE RODRIGUES DA SILVA Vistos. 1) Cumpre consignar que o 

instituto da TUTELA, disciplinado pelo Código Civil visa, primordialmente, à 

proteção do patrimônio do menor. Com o advento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, a tutela adota nova concepção, constituindo-se como 

uma das formas de colocação do menor em família substituta. A partir de 

então, ampliou-se o conceito do instituto, que passou a se preocupar, 

fundamentalmente, com o melhor interesse da criança e do adolescente e 

não mais com os bens do menor. Assim, em consonância com o parecer 

ministerial considero mero erro na nomenclatura da ação e RECEBO a 

inicial como ação de tutela. 2) Processe-se o presente feito em SEGREDO 

DE JUSTIÇA. 3) INTIME-SE a Assistência Social, bem como a(o) 

Psicóloga(o) credenciados junto ao TJ/MT para que realizem estudo 

psicossocial na residência da parte requerente, encaminhando relatório 

conclusivo a este Juízo no prazo máximo de trinta (30) dias acerca das 

condições do autor exercer a guarda/tutela do menor em questão. 4) Após 

o aporte do estudo psicossocial aos autos, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público, para manifestação. 5) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, 

podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. 6) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa. 7) INTIME-SE. 

Proceda-se as alterações necessárias no sistema quanto a mudança do 

nome da ação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 15 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000866-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

MARIA ISABEL ORLATO SELEM OAB - SP115997 (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000866-94.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ALDA BATISTA DA SILVA RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BEVICRED INFORMACOES 

CADASTRAIS LTDA - ME Vistos. 1) As circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a transação. Assim, PASSO A SANEAR o 

processo desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC/2015. Inexistindo 

preliminares e questões processuais pendentes a serem decididas, bem 

como, as partes estão bem representadas e não há qualquer nulidade a 

ser sanada, razão por que declaro o feito saneado. 2) Em relação ao pleito 

da parte requerida de Id. 8831294 para a designação de audiência de 

instrução e julgamento passo a fazer as seguintes considerações. A ação 

em tela tem em seu tema principal a declaração de inexistência de relação 

jurídica entre as partes, que se constatada resultará em danos morais. 

Neste sentido, pela matéria, a tomada do depoimento pessoal da parte 

autora não seria eficaz, ocasionando apenas o prolongamento indesejado 

da demanda, indo a contramão do disposto no art. 4º, do CPC/15. A 

propósito, o TJMT tem o seguido o seguinte entendimento: “APELAÇÃO 

CÍVEL - Indenização por Danos Materiais e Morais – cerceamento de 

defesa – preliminar afastada – cirurgia realizada em hospital de alto custo 

– ausência de comprovação tanto de urgência e emergência quanto de 

profissionais e hospitais credenciados PELO PLANO DE SAÚDE para a 

realização da cirurgia – Ônus processual que não se desincumbiu o autor, 

ora apelado - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - É cediço 

que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, 

empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 

371 do Código de Processo Civil. II - Nos termos do artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, competia ao autor, ora apelado, comprovar a 

situação de urgência e emergência, além da ausência de rede hospitalar 

credenciada pela ré, ora apelante, para a realização da cirurgia que foi 

submetida sua esposa, ônus do qual não se desincumbiu. (Ap 

156181/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)”. 

Assim, INDEFIRO a produção de provas em relação a tomada do 

depoimento pessoal da parte requerente, assim como, da testemunha, nos 

termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/15. 3) Por outro lado, por 

entender necessário, DEFIRO a prova pericial (grafotécnica) requerida 

exclusivamente pela parte autora (Id. 8767703), para o fim de verificar a 

autenticidade, ou não, da assinatura aposta no contrato de n° 763029490. 

3.1) INTIME-SE o requerido, nos termos dos arts. 379, inciso III, 396 e 399, 

incisos II e III, todos do CPC/2015, a fim de apresentar as vias originais dos 

termos do contrato em discussão, no prazo de cinco (05) dias (art. 398, 

CPC/2015), sob pena de admitir-se os fatos alegados verdadeiros, nos 

moldes do art. 400, do CPC/15. 3.2) Para a realização da prova pericial 

grafotécnica, 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, para efetuar perícia, a ser realizada por perito grafotécnico, 

visando avaliar a autenticidade da assinatura aposta, no contrato de fls. 

78/81, independentemente de compromisso, nos termos do art. 466, do 

CPC/15. 3.3) Após o cumprimento do item “3.1”, INTIMEM-SE ambas as 

partes para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, se manifestarem na 

forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 3.4) Com os quesitos (e só após a 

apresentação destes), INTIME-SE o Sr. Perito para informar o valor de 

seus honorários e atender ao disposto no § 2º do art. 465 do CPC/2015, 

no prazo de cinco (05) dias. CONSTE-SE, ainda, do ato de intimação do 

perito, a possibilidade de aplicação do § 1º do art. 468 do CPC/2015 (no 

caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação 

profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo 

em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no 

processo), caso o perito deixe de cumprir o encargo no prazo que lhe foi 

assinado. 3.5) Vindo aos autos a proposta de honorários do Sr. Perito, na 

forma do § 3º do art. 465 do CPC/2015, INTIME-SE o Estado de Mato 

Grosso para, querendo, manifestarem-se no prazo de cinco (05) dias, nos 

moldes do art. 95, § 3º, do CPC/15, tendo em vista que apenas a parte 

autora requereu a produção de prova pericial e o requerente é beneficiário 

da Justiça Gratuita. 3.6) No caso de discordância, que apresente 
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contraproposta no prazo de cinco (05) dias, ao que deverá ser INTIMADO 

o perito para manifestar, justificadamente, se concorda, ou não, em igual 

prazo, podendo apresentar nova proposta de honorários. 3.7) Após o 

cumprimento dos itens “3.5” e “3.6”, façam os autos CONCLUSOS para 

que este Magistrado possa arbitrar o valor dos honorários (art. 465, § 3º, 

in fine, CPC/2015). Desde já deixa-se registrado que, o pagamento 

referente aos honorários periciais seguirá o regido pelo artigo 95, § 3º, 

inciso II, do CPC/2015. 3.8) Após a decisão de que trata o item “3.7”, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o Perito Judicial para designar data, local e 

horário para início dos trabalhos periciais (com tempo suficiente para que 

a Secretaria de Vara providencie as intimações das partes), podendo 

retirar os autos em carga para análise dos documentos que instruem o 

feito, inclusive, do contrato original contendo a assinatura a ser periciada. 

3.9) Efetuado o agendamento pelo Sr. Perito, INTIMEM-SE as partes quanto 

a data agendada para a realização da prova pericial (art. 474, CPC/2015). 

3.10) Por conseguinte, caso haja, após a apresentação do laudo pericial, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para apresentarem, no prazo comum 

de quinze (15) dias, seus pareceres. 3.11) O laudo pericial deverá ser 

apresentado em trinta (30) dias, a contar da data designada para 

realização da perícia. 3.11.1) O laudo pericial deverá conter a exposição 

do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada, indicação do 

método utilizado, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, 

bem como em linguagem simples, indicar como alcançou suas conclusões, 

sendo 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 (art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 

3.11.2) Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em quinze (15) dias, na 

forma do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo. 4) INTIMEM-SE ambas as 

partes acerca da presente decisão saneadora, inclusive, para os fins do § 

1º do art. 357 do CPC/2015. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, 17 de maio de 2018. Tibério de Lucena Batista 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001979-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA 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)

 

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

termos do processo acima indicado, acerca da redesignação da Perícia 

Médica para 29/06/2018, às 16h, a realizar-se na Sala Bem-Estar do 

Forum desta Comarca (Porta nº 56). VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002812-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI MADEIRAS - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUNO CRESTANI OAB - 813.745.851-49 (REPRESENTANTE)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, considerando que a Guia sob Id 

13122897 não fora devidamente paga, no prazo de 5 (cinco) dias. 

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-27.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MORAIS DE ANDRADE OAB - SP182604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000422-27.2018.8.11.0007. AUTOR: 

TELEFONICA BRASIL S.A. RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. 

Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela proposta por Telefônica Brasil S.A, 

contra o Município de Alta Floresta, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, em suma, que o requerido, através do processo 

administrativo nº FA 0116-001.706-6, arbitrou multa no valor de R$ 

14.000,00 (quatorze mil reais). Esclarece que tal processo administrativo 

teve origem uma vez que o PROCON considerou legítima a reclamação da 

consumidora Ana Luiza da Silva Pereira, referente à cobrança indevida 

por parte da Autora, em uma única fatura de cobrança 0270864072. 

Salienta que todas as informações foram expressa e formalmente 

apresentadas, esclarecendo inclusive a existência de débitos 

relacionados à algumas faturas de Ana Luiza e que havia procedido com o 

cancelamento de linhas, por solicitação da cliente, imediatamente após 

solicitado. Aduz ainda, que estava disposta a realizar acordo para 

quitação dos débitos pendentes, não havendo, por parte da consumidora 

interesse em compor a questão, mesmo diante dos esclarecimentos 

realizados. Que o PROCON ignorou o atendimento à demanda de consumo 

e que o processo administrativo, foi baseado, em fatos apontados como 

infringidos pela requerente, que não se subsumem a norma tida por 

infringida, razão pela qual deve ser anulada em sua integralidade Que por 

essa razão ajuizou a presente demanda, pleiteando a tutela de urgência 

para suspensão da eficácia da decisão administrativa. A inicial veio 

instruída com documentos. Pela decisão de Id 12252109 fora determinada 

emenda à inicial. A referida emenda fora devidamente realizada. Ao Id. 

12772752 o pedido de antecipação de tutela para suspender a Certidão de 

Dívida Ativa foi indeferido. A parte autora se manifestou ao Id. 12834805, 

pugnando, em suma, pela reconsideração do pedido de antecipação de 

tutela. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. Em que 

pese o pedido de reconsideração da decisão judicial retro, vislumbro que o 

pedido não merece ser reconhecido, pois não há previsão legal para tal 

peça, obstando, assim, a análise meritória do pleito, razão pela qual o 

desconheço e mantenho a decisão de Id. 12772752 por seus próprios 

fundamentos. Noutro giro, a títulos de ressalvas, friso que a parte autora 

requer a concessão da liminar nos termos que seguem: a) Seja acatada a 

preliminar de ausência de subsunção do fato à norma para declarar nula a 

multa aplicada em decorrência do processo administrativo n.º FA 

0116-001.706-6 e, via de consequência, nulo o procedimento 

administrativo instaurado pelo Procon do Município de Alta Floresta - MT. 

Ocorre que, para a decretação de nulidade da multa se faz necessária à 

dilação probatória, não podendo ser admitido declarar nulo atos 

administrativos, em sede de pedido liminar, sob pena de prejuízos a parte 

contrária pelo ferimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, pelas razões expostas no bojo desta decisão, INDEFIRO o pedido 

de reconsideração. Por fim, informo ciência do Agravo de Instrumento 

interposto pela autora, mantendo, conforme já mencionado, a decisão por 

seus próprios fundamentos. Aguarde-se a solicitação de informações pelo 

E. TJMT. INTIME-SE a parte autora acerca da presente decisão. Às 

providências. Alta Floresta-MT, 21 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002402-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO COELHO NOGUEIRA - EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO & SCARAMAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 de 

Id 12973485, vez que apresentada antes do termo inicial do prazo, bem 
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como da juntada da Carta de Preposto sob Id 13023196; 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

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002605-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO MAIA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002605-05.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CICERO MAIA FILHO Advogado(s) do reclamante: 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Considerando, que a sentença objeto 

de liquidação (Ação Civil Pública, Autos nº 0800224-44.2013.8.01.0001), 

verifico, que o polo passivo da presente demanda não está adequado, 

uma vez que a autora deixou de apontar todos os réus da referida ação 

coletiva. Por essas razões, nos termos do art. 321, do CPC/2015, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias. 1) 

Adequar o polo passivo da presente demanda, na forma do art. 319, inciso 

II, do CPC/15, sob pena de indeferimento da inicial. 2) Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a devida emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta, 22 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109759 Nr: 5279-12.2013.811.0007

 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): Wilson Sierra, Neize Machado Dutra Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82.780 OAB/PR, Marcos Edmar Ramos Álvares Rodrigues - 

OAB:110856 MG

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

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

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

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

parte(s), para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem, acerca do 

laudo pericial, fls. 404/475, bem como do complemento do laudo pericial, 

fls. 490/430, encartados a estes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 12150 Nr: 808-70.2001.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia-CREA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raggioto e Eger Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, Joao Ricardo Moreira - OAB:MT 7881, ROBERTO CARLONI 

DE ASSIS - OAB:11.291, Rubia Nery Ribeiro Guimarães - OAB:6.475, 

RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT, Tatyane Cavalcanti de 

Alburquerque - OAB:MT 7285

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso – CREA-MT contra 

Raggiotto Eeger Ltda., ambos devidamente qualificados.

À fl. 160 reitera do à fl. 165, a parte exequente reconheceu que o 

executado efetuou depósito integral do débito, pugnando, assim, pela 

transferência do valor consignado para dar baixa da dívida em seu 

sistema.

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.

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

cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125850 Nr: 2888-16.2015.811.0007

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

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

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

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

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

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

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

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

Borracharia RS, Br Locação Terraplenagem LTDA, Carlinhos Parafusos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Eliane Ornelas do Amaral Sampaio, Emerson Machado, Emerson Moraes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marcio Renato Miniguini, Marcio Senhorini Penachioni, Marcos Alexandre 

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

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

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

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

dos Santos da Silva, Portobens Administradora de Consórcios Ltda, 

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

Nelson Gotarde, Neves Luis Rovani, Nivaldo Conceição Evangelista, 

Oficina Agromotor, Oficina do Claudemir, Oficina Tapajós, Osvaldir 

Alcantara Pedro, Panificadora Dois Irmãos, Panificadora Santa Clara, 

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

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

Raimundo da Silva Galvão, Regina Materiais para Construção, Rematec 

Mareriais para Construção, Restaurante Carriel, Restaurante Charolês, 

Restaurante Japuranã, Restaurante Paladar, Retibras Retifica de Motores, 

Roeth Máquinas e Equipamentos LTDA, Roque Peruzzo, Samia Maria 

Gualberto de Sousa, Souza Auto Peças, Svierk e Cia LTDA ME, Tapajós 
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Ferramentas, Tereza Aparecida Teixeira, Tiago A B R P Serviços e 

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

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

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

Araújo, Walisson Douglas dos Santos, Wermirson Figueiredo, Wermisson 

Nascimento Figueiredo, Wilson Rosa da Silva, Wilson Rozin

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

para manifestação quanto aos pleitos de exclusão formulados pelo Banco 

Volkswagens (fls. 432/432v) e Portobens Administradora de Consórcios 

LTDA (fls. 837/839 e 2.376/2.378), no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 141702 Nr: 3896-91.2016.811.0007

 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 Aparecida da Silva, Jessíca Aparecida da Silva 

Bervian - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilda Maria Rado Barbosa, Gilberto Alves 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT, Nilce Delha Oliveira da Silva - OAB:MT/18138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado às fls. 97/98 quanto à citação do requerido por 

oficial de justiça no endereço declinado pela parte.

No que tange ao pleito de decretação da revelia da requerida Evanilda, 

CERTIFIQUE-SE o decurso ou não do prazo para apresentação de 

contestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 71289 Nr: 4260-73.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal da Amazonia Caça e Pesca Ltda ME, 

Geliane Gomes Moser, Marcos Moser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento dos honorários advocatícos, arbitrados esses em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 7.247,59), 

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.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.: 107301 Nr: 2669-71.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonatas Valverde Arrotéia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izolda Garcia Aranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrianne Farias Targa - 

OAB:11331/MT

 Vistos.Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Marcio Rode 

contra Izolda Garcia Aranda, todos já qualificados.1) PROVIDENCIE a 

Secretaria do Juízo a conversão da classe processual para “Cumprimento 

de Sentença”, consoante às normas elencadas na CNGC/TJMT.2) 

INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento dos 

honorários advocatícios ao patrono da exequente, devidamente 

atualizado, acrescido das custas, sob pena de incidência de multa 

automática de dez por cento (10%) sobre o valor do débito, nos termos do 

artigo 523, “caput” e § 1º, do CPC.3) Após decorrido o prazo de que trata 

o item anterior, caso haja informação de pagamento nos autos e ela não 

tenha originado da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que 

for de seu interesse, no prazo de quinze (15) dias.4) Se decorrido tal 

prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e 

EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que 

deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC.5) Transcorrido 

o prazo de 15 dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso 

do prazo também de quinze (15) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

caput, CPC/2015).6) PROCEDA, também, a Secretaria da Vara com a 

alteração dos polos da demanda, incluindo o exequente Dr. Marcio no polo 

ativo, e a Sra. Izolda no polo passivo. 7) Quanto ao pedido de 

homologação do acordo de fls. 336/337, em relação ao cumprimento de 

sentença de Adrianne Farias Targa contra Jonathas Valverde Arroteia, 

considerando a manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO por 

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

extrajudicial celebrado entre as partes e juntado às fls. 336/337, 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 134740 Nr: 182-26.2016.811.0007

 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: Valmira Aparecida Ferreira

 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: Procurador do INSS - OAB:

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

impulsiono o feito intimado o advogado do autor acerca da perícia 

agendada para o dia 22/6/2018, às 15h10, com a médica Dra. Fernanda 

Sutilo Martins, devendo providenciar o comparecimento da parte autora NO 

ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101073 Nr: 2680-37.2012.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Messias Ferreira de Paula

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

 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: Procurador do INSS - OAB:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, para requerer o que 

entender de direito e após, sem manifestação os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 110817 Nr: 6414-59.2013.811.0007

 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: Valdomiro Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Networks Brasil s/a

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

OAB:20343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705/MT, Taís Borja Gasparin - OAB:74.182-OAB/SP

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 119369 Nr: 7043-96.2014.811.0007

 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: Antonio Ferreira Lopes

 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 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 15 dias, requerendo o que de direito, e 

após, sem manifestação, o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115680 Nr: 3977-11.2014.811.0007

 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: Ana Paula Cristina de Andrade, Cristilene Cecilia 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:

 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 15 dias, requerendo o que de direito, e 

após, sem manifestação, o feito será arquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55816 Nr: 385-66.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Rosa Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de que seja intimado o(a) patrono(a) da parte 

autora a manifestar-se no prazo de quinze (15) dias, acerca do retorno 

dos presentes autos da instância superior, para eventualmente requerer o 

que entender de direito e após, sem manifestação os autos serão 

arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 135508 Nr: 638-73.2016.811.0007

 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: Antonia Pereira Gomes

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente 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 15 dias, acerca da contestação 

apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 63610 Nr: 2863-13.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Santos

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

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

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

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

OAB:8039-A/MT

 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 10 dias, acerca da certidão de fls. 

100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 108361 Nr: 3815-50.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parra e Cia Ltda - ME, Lourival Parra, Creunice 

Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Dafini de Paula Saga Gomes - 

OAB:17023/MT, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, 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 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, manifestar acerca da 

informação dos Correios: "não existe o número", quando da tentativa de 

citação via postal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114363 Nr: 2808-86.2014.811.0007

 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 Bradesco Financiamentos S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Célia de Julio - 
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OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aotory da Siva Souza - 

OAB:MS/7785, Ernesto Pereira Borges Filho - OAB:379-MS, Evandro 

César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT, Renato Chagas 

Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, a 

manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de 

honorários do perito às fls. 92/93.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 139787 Nr: 2828-09.2016.811.0007

 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: Pedro de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo 

Civil.CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários 

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

art. 90, do CPC, SUSPENDENDO a sua exigibilidade na forma do artigo 98, 

§ 3º, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CUMPRA-SE.

 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.

INTIME-SE pessoalmente a parte autora para, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fl. 226, cientificando–a 

de que poderá requerer nova expedição de requisição de pagamento, sob 

pena de arquivamento.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 94783 Nr: 3061-79.2011.811.0007

 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): Aramis Luciano dos Santos

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO pedido de fl. 52.

Tendo em vista se tratar se rendimento de cunho alimentar destinado ao 

sustento do devedor e de sua família e, por consequência impenhorável 

conforme artigo 833 IV do NCPC.

 INTIME-SE a parte exequente para, no prazo 15 dias, manifestar acerca 

do feito, pugnando o que entender por direito, conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25259 Nr: 2594-81.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdS

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos denoto não encontrar-se este em fase 

executiva, conforme apontado em sua capa, bem como no Sistema Apolo.

Sendo assim, CHAMO O FEITO À ORDEM e determino a retificação da 

capa dos autos e Sistema Apolo para fazer constar no campo “Tipo”, ação 

de depósito, conforme decisão que assim a converteu (fls. 60/61).

No ponto, tendo em vista o teor da certidão de fl. 81, NOMEIO como 

curador especial do executado, a pessoa do Defensor Público, que 

deverá ser intimado pessoalmente para apresentação de resposta, no 

prazo legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 458-38.2008.811.0007

 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: Luciana Teixeira de Carvalho Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT

 Vistos.

1 – DEFIRO o pedido de desarquivamento de fl. 149. INTIME-SE a 

peticionária para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos 

pugnando o que entender por direito.

2 - Nada sendo requerido no prazo estabelecido no item “1”, retornem os 

autos ao arquivo, independente de novo despacho.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 7125 Nr: 4132-97.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

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

Ermelino de Almeida, Donizeti Sifuentes Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

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

Nery - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 12 (doze) 

meses.

2)Aguarde em arquivo provisório, por inexistência de bens passíveis de 

penhora até manifestação da parte interessada ou decurso do prazo 

constante no item “1”, 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, sob pena de inicio do prazo de prescrição 

quinquenal.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130173 Nr: 5238-74.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos.

Considerando o teor da certidão retro, intime-se a parte exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114225 Nr: 2673-74.2014.811.0007

 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: CM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAG

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR ALAOR BOTURA - 

OAB:30.018

 Vistos.

Intime-se o requerente, na pessoa de seu procurador, a fim de que, nos 

moldes do § 1°, do art. 437 do CPC manifeste-se nos presentes autos, no 

prazo de 15 (dez) dias, efetuando a retirada da certidão de casamento 

com a respectiva averbação da separação.

Após, certificado o decurso do prazo, REMETAM-SE os autos ao arquivo 

com a devida baixa no Cartório Distribuidor, bem como as baixas de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120583 Nr: 7928-13.2014.811.0007

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gabriel de Oliveira

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o teor da Certidão de fl. 105.

Intime-se a parte Requerente, para que no prazo de 15 dias, faça a 

juntada nos autos, informando a qualificação do cônjuge da parte 

Executada.

Após, conclusos.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68749 Nr: 1722-22.2010.811.0007

 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: Laila Burli da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jack Jagnow da Rosa

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

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contidos na inicial, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil para CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.267,49 

(três mil, duzentos e sessenta e sete reais com quarenta e nove 

centavos) à título de danos materiais, incidente correção monetária pelo 

INPC desde o evento danoso, isto é, desde a data do sinistro (26/07/2009) 

e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(07/11/2017 – fl. 127), nos termos do artigo 405 do Código Civil.Em razão 

da sucumbência, condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação.Intimem-se, sendo o 

requerido na pessoa do curador especial a si nomeado.Após o transito em 

julgado, caso não haja o requerimento de cumprimento de sentença no 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 114517 Nr: 2948-23.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sérgio Bertin

 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:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por HSBC 

Finance (Brasil) S/A – Banco Múltiplo em desfavor de Antônio Sérgio 

Bertin, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 87 a Exequente peticionou requerendo a extinção do feito fundada na 

satisfação da obrigação pela parte credora.

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.

Inexiste penhora nos autos.

Eventuais custas remanescentes a cargo do executado.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57217 Nr: 1805-09.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Campeão Neto, Luzinete Batista de 

Oliveira Campião

 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:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 92, INTIME-SE o exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias dar andamento no feito manifestando-se sobre a 

referida certidão, bem como pugnando o que entender por direito, sob 

pena de extinção.

Transcorrido in albis o prazo acima fixado, INTIME-SE pessoalmente da 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 6525 Nr: 4140-74.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simeão Dias Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edison Martins Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT, José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por SIMEÃO DIAS NETO 

em face de EDISON MARTINS GOMES, ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo entre elas 

entabulado (fls. 434/436).

É o relatório.
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HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 434/436 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se houve o integral 

cumprimento do acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como 

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 4313-35.2002.811.0007

 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: Mariano Matos do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Granja

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

OAB:6543/MT, Santos de Souza Ribeiro - OAB:OAB/MT 1.360

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

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimação do Procurador da parte 

autora para, querendo, manifestar acerca do trânsito em julgado da 

sentença, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57859 Nr: 2421-81.2008.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, Eliana 

Regina Cecconello Mendes

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

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Inicialmente, considerando o petitório retro e o documento de fl.371, 

informando que por equívoco fora efetuado o depósito judicial dos 

honorários periciais neste feito, sendo que deveria ter sido realizado no 

processo de n. 101969, determino a expedição de ofício à conta única do 

TJMT visando proceder o necessário para que o valor de fl. 371, seja 

transferido para o processo de n. 101969.

HOMOLOGO a desistência da prova pericial cf. pleiteado às fls.373/374 

pela parte Embargante.

 Especifiquem as partes outras provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sua relevância e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias 

e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 51957 Nr: 4145-57.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zamir José Mendes, Miguel Antonio Mendes, 

Eliana Regina Cecconello Mendes

 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

 Vistos.

O pedido retro resta prejudicado, vez que o presente feito encontra-se 

suspenso aguardando o deslinde dos autos em apenso sob o código de n. 

57859.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 25106 Nr: 2485-67.2003.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Pereira dos Santos

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. O presente caso é matéria de ordem pública, que pode ser 

reconhecida, inclusive de ofício, em qualquer fase processual. Dispõe o 

artigo 239 do CPC que "para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu", sem a qual a relação processual não se constitui. 

Ademais, o artigo 256, II do NCPC autoriza a citação por edital quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. 

Ainda, de acordo o atual CPC (§3º, do artigo 256), “o réu será considerado 

em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua 

localização, INCLUSIVE mediante requisição pelo juízo de informações 

sobre seu endereço”. Assim, vê-se que no ordenamento jurídico pátrio a 

regra é a citação pessoal, sendo que a citação ficta constitui exceção e 

só se legitima se esgotados os meios possíveis para localização da parte 

demandada, o que realmente não ocorreu no caso em apreço. Analisando 

detidamente os autos, constato a nulidade da citação por edital, porquanto 

foi tentada a citação pessoal da executada via Oficial de Justiça, no 

endereço declinado na petição intermediária de fl. 42, conforme certidão 

de fl.122, a qual restou infrutífera, TODAVIA, não foram requisitadas 

informações sobre seu endereço através do Juízo junto aos órgãos 

públicos anteriormente ao deferimento da citação editalícia. Desta feita, é 

patente a nulidade do ato processual por inobservância da formalidade 

legal prevista no artigo 256 do NCPC. Com efeito, em consulta via sistema 

INFOSEG encontrou-se endereço diverso do constante à fl. 42 cf. 

verifica-se à fl.140. Pelas razões expostas, impõe-se o acolhimento da 

exceção da contestação de fls. 1139/140, para declarar a nulidade da 

citação por edital do executado Cícero Pereira dos Santos. Preclusa esta 

decisão, cite-se o executado Cícero Pereira dos Santos no endereço 

declinado à fl. 140. Tratando-se de mero incidente, inexistem custas e 

honorários. Intimem-se.Cumpra-se.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIAGNOSTICA CLINICA MEDICA LTDA - ME (REQUERENTE)

DEUZILIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE SCHREINER FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Certidão do(a) Sr(a). 

Oficial(a) de Justiça no ID – 13336243, para indicar o endereço dos 

requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior citação e intimação 

para audiência de conciliação. Alta Floresta, 23 de maio de 2018 Maria 

Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000729-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSY KELLY DUTRA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000729-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: GEISSY KELLY DUTRA ALVES 

EXECUTADO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. Efetuada a 
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penhora eletrônica do valor objeto de execução, a parte executada não 

apresentou embargos à execução, apesar de intimada. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de 

Processo Civil. Após ser certificado o trânsito em julgado da sentença, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

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

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 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: 1002668-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FAGNER PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002668-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEX FAGNER PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I - Mérito Afirma a parte autora, em sua 

peça genérica, jamais ter contraído dívidas com a parte requerida, 

requerendo, ao final, indenização por dano moral pela negativação 

indevida. Por outro lado, a empresa ré afirma que houve contratação dos 

serviços de telefonia e que inclusive existem pagamentos anteriores à 

inscrição no órgão de proteção ao crédito. Também anexou na 

contestação, ID n.º 12615289 a 12615319, extratos de utilização de 

serviços que demonstram a existência de linha fornecimento dos serviços 

de terminal móvel 66-99688-4263. Além disso, a ré anexou áudio em que 

demonstra a contratação dos serviços, ID n.º 12615279. Com base no 

livre convencimento motivado e analisando a defesa da ré decido pela 

constatação de débito e existência de relação jurídica entre as partes, 

pois restou demonstrado também a existência de pagamentos pretéritos 

das faturas do terminal registrado sob n.º 66-99688-4263. Segundo 

disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará 

a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica por meio de contato telefônico anexado no ID n.º 

12615279, sendo improvável a fraude neste caso concreto, nos termos do 

art. 373, inciso II, NCPC. Desta forma, a requerida demonstrou existência 

de utilização de serviços, os quais inclusive podem ser contratados via 

telefone sem contrato escrito, como ocorreu no presente caso, não há 

que se falar em dano moral. Assim, conclui-se ser a parte autora uma 

devedora contumaz, não tendo qualquer credibilidade perante seus 

credores, ou confiabilidade, a fim de conseguir realizar compras a crédito. 

Diante de tal prova, forçoso concluir que a manutenção do nome da parte 

nos cadastros restritivos não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada. Ora, para que os danos morais sejam 

reparados é necessário considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e 

o porte econômico das partes. É importante observar, inclusive, as 

circunstâncias que norteiam os fatos, devendo ser aplicada a regra, 

moderadamente, para que não implique locupletamento indevido e sem 

causa, o que não se pode admitir. Deve também, haver coerência com o 

caso em julgamento e atingir o objetivo de punir o ofensor. No caso dos 

autos, repito, as circunstâncias indicam que não existiu qualquer lesão à 

moral da parte autora com a manutenção do apontamento de seu nome 

nos cadastros dos maus pagadores, portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Os fatos mencionados demonstram atitude 

de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como 

litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro 

fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do 

artigo 81, § 2.º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 

de meio salário mínimo, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas do processo e dos honorários do advogado que fixo no 

montante de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

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

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

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

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

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 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: 8011108-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 07 de junho 

de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011108-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO - ACESSORIOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de INSTRUÇÃO designada para o dia 07 de 

junho de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001982-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICOS DE HOTELARIA VENEZA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

julho de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003012-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VILELA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003012-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: BRUNO VILELA GOMES 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma o 

autor ter sido negativado indevidamente no valor de R$ 106,74 (cento e 

seis reais e setenta e quatro centavos), ao argumento de que não deixou 

débitos pendentes com o requerido, uma vez que encerrou sua conta 

(pessoa física) na data de 24 de abril de 2017, às 12h44min, tendo 

comparecido pessoalmente à agência n. 3113, na região central de 

Cuiabá/MT, e comprovou tal procedimento no ID n.º 10545334. Deferida a 

tutela provisória de urgência (ID n.º 11079126): “Ante o exposto, nos 

termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA para determinar 

que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos 

cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente 

demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)”. Por outro lado, o banco requerido 

alega que o autor contratou o cartão de crédito em 04/06/2011, utilizou e 

efetuou pagamentos normalmente, porém em 05/2017 a parte autora 

deixou de realizar os devidos pagamentos. Verifica-se que a parte autora 

desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 373, I do 

vigente CPC, já que demonstrou o encerramento da conta (ID n.º 

10545334) e lá conta a inexistência de qualquer débito. Por outro lado, a 

requerida deveria demonstrar a legalidade do débito, mas não se 

desincumbiu do seu ônus processual, art. 373, inciso II do NCPC. Assim a 

inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem 

comprovação de débito é indevida. Essa prática da requerida 

configurou-se como ilícita passível de reparação por dano moral, por 

sujeitar o consumidor (no caso a autora), a constrangimentos, 

aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de ser tratada 

como inadimplente e refratária ao cumprimento das obrigações que lhe 

estão destinadas. Friso não se exigir demonstração da prova efetiva do 

dano moral, vez que a inscrição indevida nos cadastros de restrição ao 

crédito, configura-se como dano in re ipsa, como reiteradamente vem 

decidindo as cortes do País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. 

INSCRIÇÃO DO NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). Na espécie, o dano moral prescinde de comprovação, sendo 

suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do nome da parte autora 

em cadastro restritivo de crédito (dano moral in re ipsa). O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico 

dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e 

pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e 

do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida no ID n.º 11079126 e 

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

487, I, do vigente Código de Processo Civil para CONDENAR a ré a pagar à 

autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cumpridas as formalidades legais arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

Floresta/MT, 22 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000253-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA AMARAL PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ALVES DE SOUZA OAB - MT23372/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)

 

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

dívida e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

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

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 22/05/2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001266-45.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERIDIANA FLORES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

dívida e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

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

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 22/05/2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001546-79.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

JANIO JOSE GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001546-79.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: JANIO JOSE GASPAR 

EXECUTADO: JONAS PEREIRA MARIANO DA SILVA Vistos. Considerando 

a disposição do artigo 835, inciso I do NCPC que indica primeiramente o 

dinheiro na ordem preferencial de bens penhoráveis e por ser medida 

eficaz à satisfação do crédito, DEFIRO o pedido de penhora via sistema 

Bacenjud, com fundamento, ainda, no artigo 837 do NCPC e no art. 512 da 

CNGC/MT. Consigno que a ordem de bloqueio já foi feita em gabinete sobre 

o valor exequendo, excluindo do montante apresentado a multa de 10%, 

visto se tratar de execução de título extrajudicial, e restou infrutífera a 

tentativa, visto que foi encontrado valor irrisório (três reais e quarenta e 

oito centavos), cujo desbloqueio já foi ordenado. Assim, intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, indicando bens passíveis 

de penhora. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de março 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001011-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SANAY FRANCA KONDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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

dívida e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

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

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 22/05/2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-69.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12250840 sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010495-07.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODIA CRISTINA V DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL TV (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

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

dívida e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

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

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 22/05/2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002518-49.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUEU BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12251079 sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011178-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENURA CRISTINA DA SILVA ROSSINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

 

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

dívida e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente Código de Processo 

Civil. Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se 

alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor 

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

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

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

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 22/05/2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010158-52.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEY APARECIDA ELIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010158-52.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

ROSILEY APARECIDA ELIAS S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 11/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010158-52.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

ROSILEY APARECIDA ELIAS S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 11/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010170-66.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

ARIADINE BERLANDA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 12/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010170-66.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

ARIADINE BERLANDA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 12/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010168-96.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

GERALDO CLAUDINO ALBUQUERQUE S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 12/02/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010168-96.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

GERALDO CLAUDINO ALBUQUERQUE S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 12/02/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010167-14.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

JOSIANE DOBROVOSKI S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 11/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010167-14.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

JOSIANE DOBROVOSKI S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 11/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010188-87.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

JORGE RICARDO DA SILVA ABREU S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 13/02/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010188-87.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

JORGE RICARDO DA SILVA ABREU S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 13/02/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010258-07.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME LUCIANA SCHELLIS PORANGABA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS 

ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010258-07.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME LUCIANA SCHELLIS PORANGABA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS 

ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010265-96.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME JESSICA DAIANE DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010265-96.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME JESSICA DAIANE DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010259-89.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MARIA APARECIDA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010259-89.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MARIA APARECIDA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010262-44.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME JOELMA CARVALHO DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010262-44.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME JOELMA CARVALHO DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010263-29.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME FABRICIO DIEGO DOS SANTOS BARBOZA S E N T E N Ç A VISTOS 

ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010263-29.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME FABRICIO DIEGO DOS SANTOS BARBOZA S E N T E N Ç A VISTOS 

ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010296-19.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MARIANE GATTI ALVES S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 03/03/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010296-19.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MARIANE GATTI ALVES S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 03/03/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 16/02/2018. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010304-93.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MARIA LUCIETE DA LUZ MENDES S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 04/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010304-93.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MARIA LUCIETE DA LUZ MENDES S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 04/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. Alta 

Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010314-40.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME ELEDILSON DO NASCIMENTO SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 04/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010314-40.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME ELEDILSON DO NASCIMENTO SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 04/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010319-62.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME JEANE LOBATO DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 04/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010319-62.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME JEANE LOBATO DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 04/03/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

16/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010692-30.2014.8.11.0007 COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP CLEBER MELOS VIEIRA S E N T E N Ç A 

VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi 

distribuído em 10/09/2014, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular 

do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 

16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos 

se deu em 06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

26/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010692-30.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL ARAUJO DA SILVA SUPERMERCADOS LTDA. - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MELOS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010692-30.2014.8.11.0007 COMERCIAL ARAUJO DA SILVA 

SUPERMERCADOS LTDA. - EPP CLEBER MELOS VIEIRA S E N T E N Ç A 

VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi 

distribuído em 10/09/2014, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular 

do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 

16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos 

se deu em 06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

26/02/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)
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LEANDRO FELIPE DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010599-67.2014.8.11.0007 SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA 

- ME LEANDRO FELIPE DE AZEVEDO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 22/08/2014, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

04/02/2016, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

19/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010599-67.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FELIPE DE AZEVEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010599-67.2014.8.11.0007 SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA 

- ME LEANDRO FELIPE DE AZEVEDO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 22/08/2014, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

04/02/2016, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

19/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010174-06.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SERGIO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 
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____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010174-06.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

CARLOS SERGIO MARQUES S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 12/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 01/02/2016, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 21 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SERGIO MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010174-06.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

CARLOS SERGIO MARQUES S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 12/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 01/02/2016, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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Alta Floresta/MT, 21 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 
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M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010174-06.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME NEIDE 

APARECIDA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 13/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 01/02/2016, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-65.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010174-06.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME NEIDE 

APARECIDA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 13/02/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 01/02/2016, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95). Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)
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ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010285-87.2015.8.11.0007 KATIA MARGARETH LOTTI - ME RENATA 

ADRIANA FERREIRA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 03/03/2015 , 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 01/02/2016, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010285-87.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARGARETH LOTTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ADRIANA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010285-87.2015.8.11.0007 KATIA MARGARETH LOTTI - ME RENATA 

ADRIANA FERREIRA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 03/03/2015 , 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 01/02/2016, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 
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8010695-48.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

02/09/2016, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

20/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010695-48.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010695-48.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME EDNALDO SOARES DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

02/09/2016, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

20/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010661-73.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM TRAGINO DA SILVA BALIEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010661-73.2015.8.11.0007 BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - 

EPP MIRIAM TRAGINO DA SILVA BALIEIRO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 18/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

25/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010661-73.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAM TRAGINO DA SILVA BALIEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010661-73.2015.8.11.0007 BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - 

EPP MIRIAM TRAGINO DA SILVA BALIEIRO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 18/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

25/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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8010674-72.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

RENAN GONCALVES DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 20/05/2015 oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017 , encontrando-se o feito pendente de análise desde 

25/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010674-72.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010674-72.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

RENAN GONCALVES DE OLIVEIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 20/05/2015 oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017 , encontrando-se o feito pendente de análise desde 

25/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010699-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN PEREIRA LOBATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010699-85.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME SUELEN PEREIRA LOBATO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017 encontrando-se o feito pendente de análise desde 25/10/2017. 

Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente 

após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial 

nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que 

vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010699-85.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN PEREIRA LOBATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO QUARTA VARA DA 

C O M A R C A  D E  A L T A  F L O R E S T A / M T 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8010699-85.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME SUELEN PEREIRA LOBATO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017 encontrando-se o feito pendente de análise desde 25/10/2017. 

Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente 

após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial 

nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que 

vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 
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8010696-33.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MICAELEN DE OLIVEIRA DOS SANTOS S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/05/2015 , oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 25/10/2017 

Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente 

após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial 

nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que 

vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010696-33.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME MICAELEN DE OLIVEIRA DOS SANTOS S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/05/2015 , oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 25/10/2017 

Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente 

após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial 

nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que 

vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. P.I.C. 
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8010426-09.2015.8.11.0007 MOTO SPORT LTDA - ME CLAUDINEI PEREIRA 

DE LIMA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno que o feito foi distribuído em 02/04/2015, oportunidade em que a 

MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por 

suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho 

proferido nos autos se deu em 06/09/2017, encontrando-se o feito 

pendente de análise desde 26/10/2017. Vale consignar, também, que em 

fevereiro do corrente ano, e somente após solicitação verbal, tomei 

ciência dos processos do juizado especial nos quais houve a declaração 

de suspeição/impedimento, de modo que vale deixar claro que este 

Magistrado possui plena consciência de suas responsabilidades, cabendo 

apenas à mim a organização dos processos prioritários bem como ao 

cumprimento das determinações advindas da E. Corregedoria Geral de 

Justiça no que concerne aos feitos sob minha responsabilidade. Neste 

diapasão, em que pese entender desnecessária a declaração de qualquer 

satisfação, ressalto que somente após: I - o cumprimento das 

determinações constantes no Termo de Correição confeccionado pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça, através do qual houve a determinação de 

desarquivamento e prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) 

processos que se encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o 

preenchimento de todos os dados necessários no Sistema BNMP, 

referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a realização de todas 

as diligências necessárias para a realização da Semana Pela Paz em Casa 

e a manutenção de tramitação rápida nos processos referentes à 

violência doméstica; III - a análise de todos os feitos que possuíam armas e 

munições depositados em juízo para a devida destinação e destruição; IV - 

ter sido designado para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de 

Cooperação pela Comarca de Nova Monte Verde, entre o período 

compreendido entre 28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 

audiências, e proferi 47 decisões interlocutórias, 965 despachos de 

impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 

sentenças com mérito; V - e a devida análise dos feitos do juizado 

especial que passaram a ser de minha responsabilidade, tendo constatado 

que os mesmos não possuíam qualquer grau de urgência que pudesse 

fazer com tivessem prioridade maior do que as relatadas acima, sendo 

que passaram pela responsabilidade de vários magistrados e se 

encontram paralisados há tempos, passo a sua análise. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do 

feito. Ante ao requerimento da parte, aliada a desnecessidade de 

anuência pela parte requerida, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Sem custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 

9.099/95) Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com 

fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela 

d. juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. P.I.C. Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Substituição Legal
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8010426-09.2015.8.11.0007 MOTO SPORT LTDA - ME CLAUDINEI PEREIRA 

DE LIMA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno que o feito foi distribuído em 02/04/2015, oportunidade em que a 

MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por 

suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho 

proferido nos autos se deu em 06/09/2017, encontrando-se o feito 

pendente de análise desde 26/10/2017. Vale consignar, também, que em 

fevereiro do corrente ano, e somente após solicitação verbal, tomei 

ciência dos processos do juizado especial nos quais houve a declaração 

de suspeição/impedimento, de modo que vale deixar claro que este 

Magistrado possui plena consciência de suas responsabilidades, cabendo 

apenas à mim a organização dos processos prioritários bem como ao 

cumprimento das determinações advindas da E. Corregedoria Geral de 

Justiça no que concerne aos feitos sob minha responsabilidade. Neste 

diapasão, em que pese entender desnecessária a declaração de qualquer 

satisfação, ressalto que somente após: I - o cumprimento das 

determinações constantes no Termo de Correição confeccionado pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça, através do qual houve a determinação de 

desarquivamento e prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) 

processos que se encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o 

preenchimento de todos os dados necessários no Sistema BNMP, 

referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a realização de todas 

as diligências necessárias para a realização da Semana Pela Paz em Casa 

e a manutenção de tramitação rápida nos processos referentes à 

violência doméstica; III - a análise de todos os feitos que possuíam armas e 

munições depositados em juízo para a devida destinação e destruição; IV - 

ter sido designado para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de 

Cooperação pela Comarca de Nova Monte Verde, entre o período 

compreendido entre 28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 

audiências, e proferi 47 decisões interlocutórias, 965 despachos de 

impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 

sentenças com mérito; V - e a devida análise dos feitos do juizado 

especial que passaram a ser de minha responsabilidade, tendo constatado 

que os mesmos não possuíam qualquer grau de urgência que pudesse 

fazer com tivessem prioridade maior do que as relatadas acima, sendo 

que passaram pela responsabilidade de vários magistrados e se 

encontram paralisados há tempos, passo a sua análise. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do 

feito. Ante ao requerimento da parte, aliada a desnecessidade de 

anuência pela parte requerida, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Sem custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 

9.099/95) Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com 

fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela 

d. juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. P.I.C. Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Substituição Legal
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8010423-54.2015.8.11.0007 L. C. SOUZA CONFECCOES LTDA - ME 

GRACIELE PEREIRA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 02/04/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 26/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010423-54.2015.8.11.0007 L. C. SOUZA CONFECCOES LTDA - ME 

GRACIELE PEREIRA DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 02/04/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 26/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010431-31.2015.8.11.0007 BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - 

EPP DIEGO BORGES DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 02/04/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 26/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010431-31.2015.8.11.0007 BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - 

EPP DIEGO BORGES DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 02/04/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 26/10/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010448-67.2015.8.11.0007 J. GILBERTO DA SILVA - PECAS - ME 

ADRIANO RODRIGUES DE FREITAS S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 06/04/2015 , oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017 , encontrando-se o feito pendente de análise desde 

26/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010448-67.2015.8.11.0007 J. GILBERTO DA SILVA - PECAS - ME 

ADRIANO RODRIGUES DE FREITAS S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 06/04/2015 , oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017 , encontrando-se o feito pendente de análise desde 

26/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010660-88.2015.8.11.0007 VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA 

- ME ERICA FERNANDA FERREIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 17/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

27/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010660-88.2015.8.11.0007 VIDRACARIA E MARMORARIA CIDADE ALTA 

- ME ERICA FERNANDA FERREIRA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 17/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

27/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010592-75.2014.8.11.0007 MOTO SPORT LTDA - ME ANTONIO MARCOS 

DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno que o feito foi distribuído em 21/08/2014, oportunidade em que a 

MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por 

suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho 

proferido nos autos se deu em 06/09/2017, encontrando-se o feito 

pendente de análise desde 27/10/2017. Vale consignar, também, que em 

fevereiro do corrente ano, e somente após solicitação verbal, tomei 

ciência dos processos do juizado especial nos quais houve a declaração 

de suspeição/impedimento, de modo que vale deixar claro que este 

Magistrado possui plena consciência de suas responsabilidades, cabendo 

apenas à mim a organização dos processos prioritários bem como ao 

cumprimento das determinações advindas da E. Corregedoria Geral de 

Justiça no que concerne aos feitos sob minha responsabilidade. Neste 

diapasão, em que pese entender desnecessária a declaração de qualquer 

satisfação, ressalto que somente após: I - o cumprimento das 

determinações constantes no Termo de Correição confeccionado pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça, através do qual houve a determinação de 

desarquivamento e prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) 

processos que se encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o 

preenchimento de todos os dados necessários no Sistema BNMP, 

referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a realização de todas 

as diligências necessárias para a realização da Semana Pela Paz em Casa 

e a manutenção de tramitação rápida nos processos referentes à 

violência doméstica; III - a análise de todos os feitos que possuíam armas e 

munições depositados em juízo para a devida destinação e destruição; IV - 

ter sido designado para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de 

Cooperação pela Comarca de Nova Monte Verde, entre o período 

compreendido entre 28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 

audiências, e proferi 47 decisões interlocutórias, 965 despachos de 

impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 

sentenças com mérito; V - e a devida análise dos feitos do juizado 

especial que passaram a ser de minha responsabilidade, tendo constatado 

que os mesmos não possuíam qualquer grau de urgência que pudesse 

fazer com tivessem prioridade maior do que as relatadas acima, sendo 

que passaram pela responsabilidade de vários magistrados e se 

encontram paralisados há tempos, passo a sua análise. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do 

feito. Ante ao requerimento da parte, aliada a desnecessidade de 

anuência pela parte requerida, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Sem custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 

9.099/95) Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com 

fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela 

d. juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. P.I.C. Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Substituição Legal
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8010592-75.2014.8.11.0007 MOTO SPORT LTDA - ME ANTONIO MARCOS 

DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno que o feito foi distribuído em 21/08/2014, oportunidade em que a 

MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por 

suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho 

proferido nos autos se deu em 06/09/2017, encontrando-se o feito 

pendente de análise desde 27/10/2017. Vale consignar, também, que em 

fevereiro do corrente ano, e somente após solicitação verbal, tomei 

ciência dos processos do juizado especial nos quais houve a declaração 

de suspeição/impedimento, de modo que vale deixar claro que este 

Magistrado possui plena consciência de suas responsabilidades, cabendo 

apenas à mim a organização dos processos prioritários bem como ao 

cumprimento das determinações advindas da E. Corregedoria Geral de 

Justiça no que concerne aos feitos sob minha responsabilidade. Neste 

diapasão, em que pese entender desnecessária a declaração de qualquer 

satisfação, ressalto que somente após: I - o cumprimento das 

determinações constantes no Termo de Correição confeccionado pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça, através do qual houve a determinação de 

desarquivamento e prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) 

processos que se encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o 

preenchimento de todos os dados necessários no Sistema BNMP, 

referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a realização de todas 

as diligências necessárias para a realização da Semana Pela Paz em Casa 

e a manutenção de tramitação rápida nos processos referentes à 

violência doméstica; III - a análise de todos os feitos que possuíam armas e 

munições depositados em juízo para a devida destinação e destruição; IV - 

ter sido designado para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de 

Cooperação pela Comarca de Nova Monte Verde, entre o período 

compreendido entre 28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 

audiências, e proferi 47 decisões interlocutórias, 965 despachos de 

impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 

sentenças com mérito; V - e a devida análise dos feitos do juizado 

especial que passaram a ser de minha responsabilidade, tendo constatado 

que os mesmos não possuíam qualquer grau de urgência que pudesse 

fazer com tivessem prioridade maior do que as relatadas acima, sendo 

que passaram pela responsabilidade de vários magistrados e se 

encontram paralisados há tempos, passo a sua análise. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do 

feito. Ante ao requerimento da parte, aliada a desnecessidade de 

anuência pela parte requerida, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Sem custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 

9.099/95) Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com 

fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela 

d. juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. P.I.C. Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Substituição Legal
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8010690-26.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME ROSANGELA DA SILVA ROSENDO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/05/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

06/09/2017, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

27/10/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010582-31.2014.8.11.0007
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CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO JOSE FRANCO BARBOSA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA
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8010582-31.2014.8.11.0007 J. GILBERTO DA SILVA - PECAS - ME DANILO 

JOSE FRANCO BARBOSA CARDOSO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/08/2014 , oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/07/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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8010582-31.2014.8.11.0007 J. GILBERTO DA SILVA - PECAS - ME DANILO 

JOSE FRANCO BARBOSA CARDOSO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 21/08/2014 , oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/07/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010650-78.2014.8.11.0007 SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA 

- ME DANILO JOSE FRANCO BARBOSA CARDOSO S E N T E N Ç A 

VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi 

distribuído em 03/09/2014, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular 

do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 

16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos 

se deu em 16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/07/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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8010650-78.2014.8.11.0007 SANTA ROSA VIDROS E ACESSORIOS LTDA 

- ME DANILO JOSE FRANCO BARBOSA CARDOSO S E N T E N Ç A 

VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi 

distribuído em 03/09/2014, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular 

do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 

16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos 

se deu em 16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/07/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010755-55.2014.8.11.0007 BICALHO OFICINA E PECAS DE MOTORES 

LTDA - ME A. A. CAMPOS - ME e outros S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 01/10/2014, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 14/07/2017 

. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente 

após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial 

nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que 

vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010154-15.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

FERNANDA APARECIDA RAMOS DE SOUZA S E N T E N Ç A VISTOS 

ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 11/02/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015 , encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/07/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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8010154-15.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

FERNANDA APARECIDA RAMOS DE SOUZA S E N T E N Ç A VISTOS 

ETC... Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 11/02/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015 , encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/07/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010156-82.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

ALESSANDRA DA SILVA LIMA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 11/02/2015 , 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 16/12/2015, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 14/07/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010156-82.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

ALESSANDRA DA SILVA LIMA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 11/02/2015 , 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 16/12/2015, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 14/07/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010664-28.2015.8.11.0007 BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - 

EPP TAINAN DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 18/05/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/09/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010664-28.2015.8.11.0007 BEBEZINHO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - 

EPP TAINAN DA SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído em 18/05/2015, 

oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta 

Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, 

que o último despacho proferido nos autos se deu em 06/09/2017, 

encontrando-se o feito pendente de análise desde 19/09/2017. Vale 

consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e somente após 

solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado especial nos 

quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de modo que vale 

deixar claro que este Magistrado possui plena consciência de suas 

responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos processos 

prioritários bem como ao cumprimento das determinações advindas da E. 

Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos sob minha 

responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender desnecessária a 

declaração de qualquer satisfação, ressalto que somente após: I - o 

cumprimento das determinações constantes no Termo de Correição 

confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, através do qual 

houve a determinação de desarquivamento e prosseguimento de mais de 

600 (seiscentos) processos que se encontravam no arquivo provisório 

desta vara; II - o preenchimento de todos os dados necessários no 

Sistema BNMP, referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a 

realização de todas as diligências necessárias para a realização da 

Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de tramitação rápida nos 

processos referentes à violência doméstica; III - a análise de todos os 

feitos que possuíam armas e munições depositados em juízo para a devida 

destinação e destruição; IV - ter sido designado para jurisdicionar 

cumulativamente e em Regime de Cooperação pela Comarca de Nova 

Monte Verde, entre o período compreendido entre 28/02/2018 e 

27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 47 decisões 

interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 

homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V - e a devida 

análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de minha 

responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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8010422-69.2015.8.11.0007 L. C. SOUZA CONFECCOES LTDA - ME 

ERIVELTON RAIAN FERREIRA ARAUJO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 02/04/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

04/02/2016, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

28/11/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010422-69.2015.8.11.0007 L. C. SOUZA CONFECCOES LTDA - ME 

ERIVELTON RAIAN FERREIRA ARAUJO S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 02/04/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 04/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

04/02/2016, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

28/11/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010323-02.2015.8.11.0007 ARIATI & LIMA LTDA - ME ANTONIO ALVES 

SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno que o feito foi distribuído em 04/03/2015, oportunidade em que a 

MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por 

suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho 

proferido nos autos se deu em 16/12/2015, encontrando-se o feito 

pendente de análise desde 04/12/2017. Vale consignar, também, que em 

fevereiro do corrente ano, e somente após solicitação verbal, tomei 

ciência dos processos do juizado especial nos quais houve a declaração 

de suspeição/impedimento, de modo que vale deixar claro que este 

Magistrado possui plena consciência de suas responsabilidades, cabendo 

apenas à mim a organização dos processos prioritários bem como ao 

cumprimento das determinações advindas da E. Corregedoria Geral de 

Justiça no que concerne aos feitos sob minha responsabilidade. Neste 

diapasão, em que pese entender desnecessária a declaração de qualquer 

satisfação, ressalto que somente após: I - o cumprimento das 

determinações constantes no Termo de Correição confeccionado pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça, através do qual houve a determinação de 

desarquivamento e prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) 

processos que se encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o 

preenchimento de todos os dados necessários no Sistema BNMP, 

referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a realização de todas 

as diligências necessárias para a realização da Semana Pela Paz em Casa 

e a manutenção de tramitação rápida nos processos referentes à 

violência doméstica; III - a análise de todos os feitos que possuíam armas e 

munições depositados em juízo para a devida destinação e destruição; IV - 

ter sido designado para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de 

Cooperação pela Comarca de Nova Monte Verde, entre o período 

compreendido entre 28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 

audiências, e proferi 47 decisões interlocutórias, 965 despachos de 

impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 

sentenças com mérito; V - e a devida análise dos feitos do juizado 

especial que passaram a ser de minha responsabilidade, tendo constatado 

que os mesmos não possuíam qualquer grau de urgência que pudesse 

fazer com tivessem prioridade maior do que as relatadas acima, sendo 

que passaram pela responsabilidade de vários magistrados e se 

encontram paralisados há tempos, passo a sua análise. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do 

feito. Ante ao requerimento da parte, aliada a desnecessidade de 

anuência pela parte requerida, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Sem custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 

9.099/95) Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com 

fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela 

d. juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. P.I.C. Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Substituição Legal
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8010323-02.2015.8.11.0007 ARIATI & LIMA LTDA - ME ANTONIO ALVES 

SILVA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38, da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Primeiramente, 

consigno que o feito foi distribuído em 04/03/2015, oportunidade em que a 

MM. Magistrada Titular do Juizado Especial de Alta Floresta/MT se deu por 

suspeita/impedida em 16/12/2015. Consigno, ainda, que o último despacho 

proferido nos autos se deu em 16/12/2015, encontrando-se o feito 

pendente de análise desde 04/12/2017. Vale consignar, também, que em 

fevereiro do corrente ano, e somente após solicitação verbal, tomei 

ciência dos processos do juizado especial nos quais houve a declaração 

de suspeição/impedimento, de modo que vale deixar claro que este 

Magistrado possui plena consciência de suas responsabilidades, cabendo 

apenas à mim a organização dos processos prioritários bem como ao 

cumprimento das determinações advindas da E. Corregedoria Geral de 

Justiça no que concerne aos feitos sob minha responsabilidade. Neste 

diapasão, em que pese entender desnecessária a declaração de qualquer 

satisfação, ressalto que somente após: I - o cumprimento das 

determinações constantes no Termo de Correição confeccionado pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça, através do qual houve a determinação de 

desarquivamento e prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) 

processos que se encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o 

preenchimento de todos os dados necessários no Sistema BNMP, 

referentes aos mandados de prisão em aberto; III - a realização de todas 

as diligências necessárias para a realização da Semana Pela Paz em Casa 

e a manutenção de tramitação rápida nos processos referentes à 

violência doméstica; III - a análise de todos os feitos que possuíam armas e 

munições depositados em juízo para a devida destinação e destruição; IV - 

ter sido designado para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de 

Cooperação pela Comarca de Nova Monte Verde, entre o período 

compreendido entre 28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 

audiências, e proferi 47 decisões interlocutórias, 965 despachos de 

impulso, 225 sentenças sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 

sentenças com mérito; V - e a devida análise dos feitos do juizado 

especial que passaram a ser de minha responsabilidade, tendo constatado 

que os mesmos não possuíam qualquer grau de urgência que pudesse 

fazer com tivessem prioridade maior do que as relatadas acima, sendo 

que passaram pela responsabilidade de vários magistrados e se 

encontram paralisados há tempos, passo a sua análise. Pois bem, 

analisando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência do 

feito. Ante ao requerimento da parte, aliada a desnecessidade de 

anuência pela parte requerida, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE, 

entendo que a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se 

impõe, conforme preceitua o artigo 485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Sem custas e despesas processuais, e honorários 

advocatícios nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada 

em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz 

Togado, para que surta seus efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 

9.099/95) Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com 

fulcro no artigo 40, da Lei 9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela 

d. juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. P.I.C. Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger 

Augusto Bim Donega Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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8010140-31.2015.8.11.0007 M.R. BETT DE MATOS & CIA LTDA - ME 

JAQUELINE JULIA GRASSI MOTA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 11/02/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 01/02/2016. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

01/02/2016, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/12/2017. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 21 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal
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8010412-25.2015.8.11.0007 GOLD CENTER COMERCIO DE ROUPAS LTDA 

- ME JAMARA BRUNO PAGANOTTI S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 31/03/2015 , oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/03/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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8010445-15.2015.8.11.0007 RAFAELA MORESCHI DE QUADROS MOURA 

- ME VANESSA SOARES DE SOUZA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 05/04/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/03/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010445-15.2015.8.11.0007
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RAFAELA MORESCHI DE QUADROS MOURA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO PARO LOPES OAB - MT0012083S (ADVOGADO)
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VANESSA SOARES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA
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8010445-15.2015.8.11.0007 RAFAELA MORESCHI DE QUADROS MOURA 

- ME VANESSA SOARES DE SOUZA S E N T E N Ç A VISTOS ETC... 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e decido. Primeiramente, consigno que o feito foi distribuído 

em 05/04/2015, oportunidade em que a MM. Magistrada Titular do Juizado 

Especial de Alta Floresta/MT se deu por suspeita/impedida em 16/12/2015. 

Consigno, ainda, que o último despacho proferido nos autos se deu em 

16/12/2015, encontrando-se o feito pendente de análise desde 

14/03/2018. Vale consignar, também, que em fevereiro do corrente ano, e 

somente após solicitação verbal, tomei ciência dos processos do juizado 

especial nos quais houve a declaração de suspeição/impedimento, de 

modo que vale deixar claro que este Magistrado possui plena consciência 

de suas responsabilidades, cabendo apenas à mim a organização dos 

processos prioritários bem como ao cumprimento das determinações 

advindas da E. Corregedoria Geral de Justiça no que concerne aos feitos 

sob minha responsabilidade. Neste diapasão, em que pese entender 

desnecessária a declaração de qualquer satisfação, ressalto que 

somente após: I - o cumprimento das determinações constantes no Termo 

de Correição confeccionado pela E. Corregedoria Geral da Justiça, 

através do qual houve a determinação de desarquivamento e 

prosseguimento de mais de 600 (seiscentos) processos que se 

encontravam no arquivo provisório desta vara; II - o preenchimento de 

todos os dados necessários no Sistema BNMP, referentes aos mandados 

de prisão em aberto; III - a realização de todas as diligências necessárias 

para a realização da Semana Pela Paz em Casa e a manutenção de 

tramitação rápida nos processos referentes à violência doméstica; III - a 

análise de todos os feitos que possuíam armas e munições depositados 

em juízo para a devida destinação e destruição; IV - ter sido designado 

para jurisdicionar cumulativamente e em Regime de Cooperação pela 

Comarca de Nova Monte Verde, entre o período compreendido entre 

28/02/2018 e 27/04/2018, durante o qual realizei 28 audiências, e proferi 

47 decisões interlocutórias, 965 despachos de impulso, 225 sentenças 

sem mérito, 38 homologações de acordo e 1.638 sentenças com mérito; V 

- e a devida análise dos feitos do juizado especial que passaram a ser de 

minha responsabilidade, tendo constatado que os mesmos não possuíam 

qualquer grau de urgência que pudesse fazer com tivessem prioridade 

maior do que as relatadas acima, sendo que passaram pela 

responsabilidade de vários magistrados e se encontram paralisados há 

tempos, passo a sua análise. Pois bem, analisando os autos, verifico que 

a parte autora requereu a desistência do feito. Ante ao requerimento da 

parte, aliada a desnecessidade de anuência pela parte requerida, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, entendo que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe, conforme preceitua o artigo 

485, VIII, do NCPC. Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

NCPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e 

despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos dos artigos 

54 e 55, da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus 

efeitos legais, com base no artigo 40, da Lei 9.099/95) Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos etc... Com fulcro no artigo 40, da Lei 

9099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. juíza Leiga, nos seus 

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

Alta Floresta/MT, 23 de maio de 2018. Roger Augusto Bim Donega Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

6ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143946 Nr: 5158-76.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basilio Disarz

 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 em correição.

Considerando a manifestação de fl. 93, com o que o INSS concordou com 

os cálculos apresentados pela Autarquia Federal, HOMOLOGO o cálculo 

de fl. 87.

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, observando-se, se for o caso, o artigo 450, § 3º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134685 Nr: 152-88.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Carissimi Vesolhoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Gonçalves Luquine, Osvaldo Agnelli, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Claudiode Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:8.148/MT, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441

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

autora sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel de 

área de 1.000,00m² (mil metros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 

09, quadra n. CE-4, loteamento Embrião Urbano Carlinda, no município de 

Carlinda/MT, CEP 78587-000, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MT e, por conseguinte, julgo extinto o feito 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a Parte Requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° 

do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, por 

estar a Requerida em liquidação, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio, prescrevendo em cinco anos a obrigação, nos termos do 

artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140270 Nr: 3085-34.2016.811.0007

 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): Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) 

S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Creuza de Abreu Vieira 

Coelho - OAB:68.516-RJ, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - 

OAB:13082-MT

 Vistos.

Intime-se o Embargado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre os embargos declaratórios opostos, nos termos do 

artigo 1.023, §2º do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 54337 Nr: 6318-54.2007.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Adriana Yocida Fontana, Derli Wagner 

Fontana, Alice Yocida, Cintia Cristina Yocida

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Nilton Nunes Gabriel 

- OAB:4342-B

 Vistos em correição.

De acordo com o artigo 47 do CPC, REMETAM-SE os autos à Comarca de 

Guarantã do Norte/MT.

Proceda-se as baixas necessárias, com URGÊNCIA, por tratar-se de 

processo incluído nas Metas 2 e 6 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 105840 Nr: 1097-80.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daparé & Daparé Ltda EPP

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

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

OAB:12.099-B

 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 às fls. 199-v, 

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.: 2351 Nr: 91-97.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morais & Bosi Ltda

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em tempo, corrijo o erro material na sentença proferida às fls.111/112, e 

determino a expedição de alvará eletrônico no patamar de 40% do valor 

principal, visto que os honorários contratuais foram estipulados em 40% e 

não 30%, conforme sentença proferida.

Assim, quando da expedição do alvará, deve ser retirado do valor 

principal o percentual de 40%, a ser depositado na conta apresentada à 

fl.106, visto ser este o patamar pactuado à fl.108.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121388 Nr: 248-40.2015.811.0007
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Moreira 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:

 Vistos em correição.

Em tempo, corrijo o erro material na sentença proferida às fls.111/112, e 

determino a expedição de alvará eletrônico no patamar de 40% do valor 

principal, visto que os honorários contratuais foram estipulados em 40% e 

não 30%, conforme sentença proferida.

Assim, quando da expedição do alvará, deve ser retirado do valor 

principal o percentual de 40%, a ser depositado na conta apresentada à 

fl.106, visto ser este o patamar pactuado à fl.108.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37073 Nr: 2642-69.2005.811.0007

 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: Luiz Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice Yocida, Silvia Adriana Yocida Fontana, 

Derli Wagner Fontana, Cintia Cristina Yocida

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:Defensoria/MT, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos em correição.

De acordo com o artigo 47 do CPC, REMETAM-SE os autos à Comarca de 

Guarantã do Norte/MT.

Proceda-se as baixas necessárias, com URGÊNCIA, por tratar-se de 

processo incluído nas Metas 2 e 6 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 529-45.2005.811.0007

 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: Antonio Cabrera Martins, Alda Pereira Cabrera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo da Silva Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laercio Salles - OAB:, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos em correição.

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.: 103470 Nr: 5195-45.2012.811.0007

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo da Silva Quixabeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cabrera Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:3058/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

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

OAB:14430-A/MT

 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.: 108493 Nr: 3936-78.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Gomes da Silva, Neuci Feliz Machado, 

Jose Maria Barbosa, Manuel Corsino da Rocha, Aldo Mochi Filho, 

Valdevino Conzatti, Ademar Carlito Schreiber, José Mecias da Costa, João 

Batista Henrique da Silva, João Batista de Almeida, Fermino Lires de 

Macedo, Natalicio Kock

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

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

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45766 Nr: 5648-50.2006.811.0007

 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): Posto Samuca Ltda.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, 

Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735, Roberto Cavalcante Batista - 

OAB:5.868-A, Vinícius Rodrigues Travain - OAB:8.750

 Vistos em correição.

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.: 103786 Nr: 5524-57.2012.811.0007

 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: Maria Helena de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Dias dos Santos, Osnira de Melo da 

Rocha, Benedito de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Carlos Rossato da Silva Ávila - OAB:10.309/MT, Marina 

Silvia de Souza - OAB:3516/MT, Nelma Betânia Nascimento Sicuto - 

OAB:5176-B

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

9.563, Sandra Correa de Mello - OAB:19.680/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o 

fim de declarar a nulidade do contrato de venda e compra realizado entre 

os Réus Valdomiro Dias dos Santos e Benedito de Souza (fls. 16/19), com 

o retorno ao status quo ante. Dessa forma, com a consequente 

reintegração definitiva da Autora na posse do bem imóvel situado na Rua 

C, n. 12, Lote n. CO20, Setor C, no município de Alta Floresta/MT, 

matriculado sob o n. 14.570. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE os 

pedidos de indenização por perdas e danos e lucros cessantes, pelos 

motivos acima expostos.Consigno que a apuração dos valores a serem 

devolvidos aos Réus Valdomiro Dias dos Santos e Osnira de Melo da 

Rocha deverá ser deduzida em liquidação de sentença. Expeça-se o 

competente mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, devendo ser 

observado pelo Sr. Oficial de Justiça todas medidas de segurança no 

cumprimento da presente.Autorizo o reforço policial, se necessário for, 

devendo a Polícia Militar acompanhar e auxiliar o cumprimento do 

mandado.Custas e despesas processuais pro rata, quanto aos honorários 

advocatícios condeno as Partes, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ao 

pagamento de sucumbência recíproca, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Todavia, sendo a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado da sentença, pagas as 

custas e observadas as formalidade legais, arquive-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98933 Nr: 366-21.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josaias Vieira de Santana, Terezinha Teles de 

Santana, Ismael da Silva Santana, Maria de Lourdes Alves Santana

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

- OAB:16.691-A/MT, Ricardo Arceu Peixoto Ferreira - 

OAB:16612/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador do exequente acerca do ofício nº 207/2018 

oriundo do CRI-AF, bem como para efetuar o pagamento dos emolumentos 

no valor de R$ 96,49 (noventa e seis reais e quarenta e nove centavos), 

no prazo de 05 (cinco) dias, na conta corrente nº 13.022-2, agência nº 

1380-3, Banco Bradesco S/A de titularidade de Alta Floresta Cartório do 1º 

Ofício, inscrito no CNPJ 00.831.230/0001-00, devendo encaminhar o 

comprovante diretamente ao 1º Serviço Notarial e Registral de Alta 

Floresta-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110954 Nr: 6554-93.2013.811.0007

 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: Jaqueline de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, Jorge Américo Tavares 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

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

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC, Jussianney 

Vieira Vasconcelos - OAB:11.287/MT, Raissa Carolina de Oliveira 

Teles - OAB:23.016, Vitor Rondon Borges de Campos - 

OAB:13.142/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador dos 

requeridos Alcena Nilson Rodrigues-ME e Edson Dantas Rodrigues, para 

apresentar nos autos as suas alegações finais, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166677 Nr: 2342-53.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karla Ormond

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

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

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

o Jardim Imperial, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

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

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de intimação da 

requerida.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41846 Nr: 2102-84.2006.811.0007

 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: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, André 

Luis Teixeira da Costa, Ney Garcia Almeida Teles, Manuel João Marques 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Procurador do Município de Alta 
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Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida 

Teles Hammoud - OAB:9315-B/MT

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

Ney Garcia de Almeida Teles para apresentar as alegações finais no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143612 Nr: 4945-70.2016.811.0007

 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: Valdir Gomes dos Santos

 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 artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 127551 Nr: 3844-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francinaldo de Azevedo Barbosa

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

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

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

o Bairro Cidade Alta, acessando o site do TJ-MT www.tjmt.jus.br ícone 

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

juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da 

CNGC/MT, para posterior cumprimento do mandado de citação do 

executado.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 136561 Nr: 1143-64.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio 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, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição de 

fl. 79 verso e do ofício e documento de fls. 80/81, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 103780 Nr: 5518-50.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa de Previdências dos Funcionários do Banco do 

Brasil - previ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimeire Cruzeiro Dias, Jairo Celeste Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Sheilla de Oliveira - 

OAB:32.682/DF, Marcos Vinicius Barros Ottoni - OAB:16785/DF, 

Marina Alves Coutinho - OAB:51.021/DF, Paulo Fernando Paz 

Alarcón - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para manifestação nos presentes autos acerca da certidão negativa de 

fls. 181 verso, bem como para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116670 Nr: 4862-25.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vando Carlos da Silva Guissi

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

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

OAB:13616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para ciência acerca do ofício e documento de fls. 167/168, 

bem como para eventual manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141899 Nr: 4001-68.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. T. de Amorim Ocampos e Cia ltda ME, 

Natasha Taina de Amorim Ocampos, Nayame Amorim Ocampos

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

OAB:13311/MT, Hugo Roger de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do exequente 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas para 

distribuição da Carta Precatória de Citação. O recolhimento das custas 

poderá ser feito através da emissão das guias no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone 

emissão de guias online - Primeira instância - "carta precatória", bem como 

para comprovar nos autos o pagamento afim de remeter a Carta Precatória 

diretamente à Distribuição da Comarca de Sinop/MT.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102476 Nr: 3883-34.2012.811.0007

 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: Mariluce Alves de Oliveira

 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 artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca do retorno dos 

autos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como para requerer 

o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64843 Nr: 4349-33.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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

 PARTE AUTORA: Casagranda Derivados de Petróleo Ltda, Antonio 

Sanches Espelho Filho

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

Izaura Dias Alfonso, Manuel Lourenço Esteves

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

OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Procurador 

do Município de Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes acerca da sentença proferida às fls.223/224.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69736 Nr: 2707-88.2010.811.0007

 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: Caiabi Imobiliária e Loteamentos Ltda., Ludovico 

Wellmann da Riva, Renate Anna Wellmann da Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis dos Santos

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

OAB:12644/MT, LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - 

OAB:23252/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 Vistos em correição.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

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

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

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141640 Nr: 3873-48.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilzabeth da Silva

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fl. 95-v, com o que a parte executada 

concordou com os cálculos apresentados pela Autora, HOMOLOGO o 

cálculo de fl.91.

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, devendo a parte autora ser intimada para apresentar os 

dados bancários.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143967 Nr: 5179-52.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Lurdes Testa

 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.

Considerando a manifestação de fl. 100-v, com o que a parte executada 

concordou com os cálculos apresentados pela Autora, HOMOLOGO o 

cálculo de fl.95.

Portanto, EXPEÇA-SE requisição de pagamento.

Após, com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para 

levantamento, devendo a parte autora ser intimada para apresentar os 

dados bancários.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 58295 Nr: 2881-68.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonilda do Carmo Paiva - Espólio, Pedro de 

Paiva - Espólio, Eunice Paiva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

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

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

 Vistos em correição.

Diante do ofício de fl.417, intimem-se as partes pra, em 15 (quinze) dias, 

manifestarem no feito.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2445 Nr: 4-54.1991.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mercantil de São Paulo S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zolli e Agustinho Ltda, Leo Kronbauer Battirola, 

Vicente Agustinho Carlos, Julia Catharina Germano Zolli, Maria Antonia 

Longhini Carlos, Luiz Alceu Zolli

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164

 Vistos em correição.

Com o cumprimento integral de decisão de fl.334, intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada da dívida.

Após, voltem-me conclusos para designação de nova avaliação, conforme 

requerido pela parte executada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119811 Nr: 7342-73.2014.811.0007

 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: Lurdes Aparecida de Araújo, Ivanildo Gregorio Saroa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa 

Central em Liquidação, José Pereira dos Santos, Maria do Carmo Ferreira, 

Maria Anita dos Santos

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

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

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

OAB:84441/SP

 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 ciência da expedição do mandado de averbação, bem 

como para comparecer perante a sexta secretaria, no prazo de 15 
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(quinze) dias, afim de retirar o mandado para os fins a que se destina.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 122518 Nr: 903-12.2015.811.0007

 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: Federação Sindical dos Servidores Públicos de Mato 

Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENHOR PREFEITO DE ALTA FLORESTA, 

Federaçao dos Sindicatos de Sevidores e Funcionários Públicos das 

Camaras de Vereadore Fundações Autarquicas e Prefeituras Municipais 

do Estado de Mato Grosso - FESSPMEMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, CELSO ALVES PINHO - OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Martins Hauschildt - 

OAB:, LUANA MAGALI SAWITZKI - OAB:21528/O

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da petição e 

documentos apresentados pelo Município de Alta Floresta-MT de fls. 

163/175, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106486 Nr: 1785-42.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, ACOLHO a Exceção de Pré-executividade, para DECLARAR 

como devido o valor total de R$ 39.212,97 (trinta e nove mil, duzentos e 

doze reais e noventa e sete centavos), calculados em 19/03/2018.Sem 

condenação em custas e honorários, no presente momento.Expeça-se o 

competente RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 28739 Nr: 720-27.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeiras Oregon Indústria e Comércio Ltda., 

Emília Maria Tarsitano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Azevedo e Silva - 

OAB:6.879/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 309. Após o decurso do prazo, INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

IMEDIATAMENTE nos autos, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137929 Nr: 1865-98.2016.811.0007

 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: Assaf & Brites de Sá Ltda - Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Manoel Azevedo, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 91/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 65/2018/DF, de 17.4.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de maio 

do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de permuta formulado pelos meirinhos Maria da 

Piedade Maracaípes de Oliveira e Rejane Dias de Souza;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 65/2018/DF, de 17.4.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 11 a 18 de MAIO de 2018

Oficial (a) de Justiça: REJANE DIAS DE SOUZA

Telefones: (66) 99988-3263 e 99247-6305

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 18 a 25 de MAIO de 2018

Oficial (a) de Justiça: MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA

Telefones: (66) 99906-6818 e 99217-9965

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 11 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 98/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 65/2018/DF, de 17.4.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de maio 

do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de substituição formulado pelos meirinhos Sérgio 

Marques Rocha Lima e Aerre Ferreira Barcelos;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 65/2018/DF, de 17.4.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Oficiais de Justiça desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:
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PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: Dias 30 e 31 de MAIO de 2018

Oficial (a) de Justiça: AERRE FERREIRA BARCELOS

Telefones: (66) 99219-3004 e 99712-9752

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 14 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 100/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO a Portaria nº 65/2018/DF, de 17.4.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão Regional Mensal desta Comarca para o mês de maio 

do corrente ano;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 

10/2016/CM, de 6.5.2016, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro 

Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos 

finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal;

CONSIDERANDO pedido de substituição de plantão formulado pelas 

Gestoras Adriana Antônia de Rezende e Matilde Vieira Castro;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 65/2018/DF, de 17.4.2018, no 

que tange ao Plantão Judiciário Regional dos Gestores Judiciários desta 

Comarca, nos dias abaixo especificado:

PLANTÃO REGIONAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS:

Período: De 25 a 30 de MAIO de 2018

Gestor (a):

Judiciário (a): ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE

Telefones: (66) 99621-9425

Art. 2º - Os feitos despachados durante o serviço de Plantão Judiciário, 

deverão ser encaminhados pelo Gestor Judiciário Plantonista ao Cartório 

Distribuidor, no dia útil imediatamente seguinte, para a devida distribuição, 

encaminhando a Ata do Plantão à Central de Administração (Cap. 1, Seção 

7, item 1.7.11 – CNGC).

Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de 

semana e feriado após o horário final do expediente das sextas-feiras e 

véspera de feriado e terá o seu término no início do horário de expediente 

do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o plantão judiciário do Juiz 

Plantonista da Comarca.

Art. 4º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Corregedor Geral da Justiça, aos Senhores Magistrados, Ministério 

Público, Defensoria Pública, a Subsecção da OAB, aos Senhores 

Delegados de Polícia e Comandante da Polícia Militar.

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

Barra do Garças, 16 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 104/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, 

Matrícula nº 8154, Auxiliar Judiciária – PTJ, da Vara Especializada dos 

Juizados Especiais desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para 

tratamento de saúde, no período de 2.5.2018 a 16.5.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 23 de maio de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO       DF/mgstable

 PORTARIA nº 104/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, Matrícula nº 8154, 

Auxiliar Judiciária – PTJ, da Vara Especializada dos Juizados Especiais 

desta Comarca, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de saúde, no 

período de 2.5.2018 a 16.5.2018.

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

Barra do Garças, 23 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 103/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso,  no uso de suas  a t r ibu ições  lega is , 

etc...RESOLVE:CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE 

REZENDE, Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora 

Judiciária da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará 

afastada de suas funções por motivo de tratamento de saúde, no dia 

21.5.2018;RESOLVE:DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA 

CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer 

a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca, no dia 21.5.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra 

do Garças, 22 de maio de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 103/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

RESOLVE:

CONSIDERANDO que a servidora ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE, 

Matrícula nº 6812, Analista Judiciária - PTJ, designada Gestora Judiciária 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastada de suas 

funções por motivo de tratamento de saúde, no dia 21.5.2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no dia 

21.5.2018.

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

Barra do Garças, 22 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 101/2018- Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE 

PLANTÃO para o mês de JUNHO de 2018, integrada pelos Meritíssimos 

Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para atender ao Serviço 

de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão 

Regional do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado 

após o horário final do expediente, com término na sexta-feira seguinte no 

início do expediente:

* A Portaria nº 101/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264280 Nr: 15689-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Higgor João da Cunha Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

1. Trata-se de Pedido de Restituição de Valores referente a Taxa e 

Custas Judiciais recolhidos em duplicidade por meio das guias nº 40024 e 

40025 (fls. 37/39), proposto por HIGGOR JOÃO DA CUNHA FERRARI, por 

meio de sua advogada PRISCILA TAUIL ADOLFO.
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2. Às fls. 41/42, foi deferida a restituição conforme demonstrativo de 

cálculo apresentado pela requerente à fl. 36, a qual para atualização 

monetária dos valores aplicou como indexador o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – INPC (IBGE).

3. A determinação foi encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação (DCA) para processamento da restituição, conforme Ofício 

de fl. 43/44.

4. À fl. 45, chegou aos autos a informação nº 94/2018-DCA, para constar 

que o cálculo apresentado pela requerente difere da memória de cálculo 

realizada por aquele departamento, pois, para atualização monetária de 

valores à restituir, utiliza-se como fator o Índice Gilberto Melo – Tabela Não 

Expurgada, conforme fl. 46.

5. Intimada a requerente, em manifestação juntada à fl. 51, expõe sua 

concordância com o cálculo apresentado pelo DCA à fl. 46, e requer o 

prosseguimento do feito.

6. Ante o exposto, DEFIRO a restituição das custas e taxas judiciais 

recolhidas em duplicidade por meio das guias nº 40024 e 40025 (fls. 

37/39), devidamente atualizada conforme informação nº 94/2018/DCA (fl. 

46), em favor da procuradora do requerente PRISCILA TAUIL ADOLFO, 

portadora do CPF nº 001.052.681-19, nascida aos 26/01/1983, domiciliada 

na Rua Carlos Gomes, nº 733, Bairro: Centro, cidade: Barra do Garças/MT, 

na conta corrente nº 27724-5, agência nº 1308, Caixa Econômica Federal, 

operação nº 001.

 7. OFICIE-SE ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA), 

encaminhando-se cópia desta decisão, para prosseguimento do Pedido de 

Restituição CIA nº 0035471-70.2018.811.0000.

 8. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

9. Após a chegada de informação quanto à efetiva restituição à 

requerente, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 243378 Nr: 1646-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Karla Silvana Nery de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Nestes autos, às fls. 57/58, foram juntadas informações oriundas do 

DCA para constar que o Pedido de Restituição CIA nº 

0132028-56.2017.8.11.0000 foi concluído em 21/11/2017, não havendo 

mais qualquer providência a ser adotada neste feito.

2. Ante o exposto, ARQUIVE-SE.

3. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62988 Nr: 6088-55.2006.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSM, CDSM, LdSM, DDSM, JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278082 Nr: 6089-20.2018.811.0004

 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: Ana Cardoso Nogueira, Carmino Cardoso Freitas, 

Hamilton Cardoso Freitas, Coraci Cardoso Freitas, Doracy Freitas Cordeiro, 

João Aparecido Freitas, José Aparecido Freitas, Jurandi Cardoso de 

Jesus, Lázaro Divino Freitas, Ana Lucia Cardoso de Sousa, Hernane 

Cardoso de Souza, Ivan Cardoso de Souza, Jane Cardoso de Sousa 

Prado, Lazara Maria Cardoso de Sousa, Marciel Cardoso de Souza, 

Rogerio Cardoso de Sousa, Rozilda Cardoso de Souza, Rozeilda Cardoso 

de Souza Borge, Silvia Cardoso de Souza Guimarães, Silvando Cardoso 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Madalena dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keccy Reiny de Oliveira Freitas 

Lopes - OAB:24638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se a incongruência entre informações 

prestadas na inicial (fls. 04/11) e na procuração e documentos de fls. 

50/54, visto que o nome de um dos herdeiros requerentes consta de forma 

desigual nos documentos supracitados.

2. Consta nas fls. 04, 07 e 09 o herdeiro de nome JOSÉ APARECIDO 

FREITAS, porém a procuração e os documentos de fls. 50/54 o trazem 

como JOSÉ CARDOSO BUENO.

 3. Ante ao exposto, INTIME-SE o patrono subscritor desta inicial para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sanando a divergência entre 

as informações prestadas, a fim de possibilitar o prosseguimento da 

presente ação.

4. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232730 Nr: 11022-07.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Casa e Conforto Móveis Planejados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosana Rondom Vorba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171528 Nr: 4260-77.2013.811.0004

 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: Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

1. Havendo a concordância das parte quanto à redução do valor do débito 

(fls. 137 e 139), CUMPRA-SE, integralmente, o item "5", de fls. 136.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196017 Nr: 1129-26.2015.811.0004

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Batista Alves Bueno, Cacildo Marques 

da Silva

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Maria 

Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que não foram esgotadas as possibilidades de 

localização do Requerido, INDEFIRO o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 76.

2. Sem prejuízo, PROCEDA-SE à consulta na Rede INFOSEG/Receita 

Federal visando localizar o novo endereço do Requerido ANTONIO 

APARECIDO TEIXEIRA GOMES.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), CITE-SE o Requerido conforme 

determinado às fls.23.

 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 82331 Nr: 5610-76.2008.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Luis Birck

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Sandro 

Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora para se manifestar a respeito dos cálculos 

apresentados às fls. 264/270, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95260 Nr: 163-39.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Mariano de Carvalho, Maria Luísa Mariano de 

Carvalho, Antonia Carvalho Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Roberto Mariano da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267620 Nr: 17759-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Cristina Caldeira Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA

Nos termos da CNGC e do artigo 798 do CPC, impulsiono os autos e 

procedo a intimação da parte autora para que indique bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias. “Art. 798. Ao propor a execução, incumbe 

ao exequente: II - indicar: c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que 

possível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200140 Nr: 3838-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Sousa Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Cristina Lopes Scortecci 

- OAB:20334-A/MT, Egberto Hernandes Blanco - OAB:OAB/SP 89.457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar no prazo de 10 dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena do arquivamento, conforme fls. 75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172297 Nr: 5189-13.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPG, MPG, LMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora para se manifeste sobre a carta precatória juntada 

a partir da fls. 109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1183 Nr: 1459-53.1997.811.0004

 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: Espólio de Lídio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, ÁUREA AMÉLIA DA SILVA - OAB:OAB / MT 5185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE o intem "2", de fls. 309.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84595 Nr: 7760-30.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shark Automotive Distribuidora de Peças Ltda - 

71.724.512/0020-01

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber José Oliveira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzatto - OAB:PR-15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Oliveira de 

Paula - OAB:13.183/MT, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, 

Thyago Monteiro de Oliveira - OAB:13.429 - MT

 VISTOS.

1.CUMPRA-SE, integralmente, as determinações de fls. 153.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80834 Nr: 4190-36.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião Joaquim de Lima, Espólio de 

Evangelista Franco de Lima, Sinval da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEULE DE LIMA, Isis Ferreira 

Santana de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 
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OAB:MT 9.030, RENATO ROCHA MARTINS - OAB:21.241-GO, Sandro 

Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora, para que se manifeste acerca das 

informações de fls. 275, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92084 Nr: 5916-11.2009.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio de Azevedo Amorim - 

OAB:5.957/PE

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158434 Nr: 11050-48.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTON MARQUES DE BARROS

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

SHCAIRA - OAB:140055, Ana Claudia Pompeu - OAB:OAB/SP 383.882, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli 

- OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232899 Nr: 11135-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA FARIAS ZAMPA ME, Renata Farias 

Zampa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os autos e procedo a intimação da parte 

autora para se manifestar nos autos no prazo de 15 dias, acerca do 

despacho proferido em fls. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245005 Nr: 2778-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Maria 

Vicentina Raggiotto, Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para que informe o CPF correto da 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que não foi possível a 

consulta via Infojud com os dados indicados na inicial.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233616 Nr: 11711-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilasboa Alves de Castro, espólio de ALMIRO GOMES 

DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para informar o endeço exato e atual dos 

confrontantes, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197821 Nr: 2393-78.2015.811.0004

 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: Hagno Carrijo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258057 Nr: 11508-55.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diniz Carvalho dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178920 Nr: 954-66.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 
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Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Willians Fratoni 

Rodrigues - OAB:MT11.065-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 178, conforme requerido.

2. INTIME-SE o Banco Executado para que informe nos autos se possui 

débitos com as Fazendas Públicas Federal e Estadual, no prazo de 15 

(quinze) dias.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIME-SE o Exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31255 Nr: 1023-21.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Pires Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a trazer ao feito planilha atualizada do débito 

pendente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234738 Nr: 12582-81.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone F. de Carvalho Freitas & Cia Ltda, 

Wendell de Carvalho Freitas, Ivone Ferreira de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33801 Nr: 346-54.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA STEOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Paulo Gonsalves de 

Rezende - OAB:Oab/MT 6272

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fls. 131/132.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as últimas declarações de imposto 

de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou não de 

bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze dias).

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95564 Nr: 472-60.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira & Castro e Silva Ltda, Serineu Osmar 

Tura, Marcos José Castro e Silva, Tawana Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – INTIMAR PARTE ADVERSA SOBRE 

DOCUMENTOS/PETIÇÃO

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e §1º do artigo 1.232 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte requerida, 

via matéria de imprensa, para se manifestar, em 15 (quinze) dias, sobre a 

petição e documentos juntados às fls. 135/138.

§1º, artigo 1.232, in verbis: "§ 1º Juntados novos documentos, intimar os 

interessados, bem como o representante do Ministério Público, se for o 

caso, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 437, § 1º, 

do CPC)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77568 Nr: 1058-68.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anisio 

José Bueno, Anísio Bueno, João Eustáquio do Nascimento, Anísio Bueno 

Júnior, Maria A. M. Bueno, Baltazar José de Souza, Transmil Transportes 

Coletivos Uberaba Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:, Renata Maciel Cuiabano Chemale - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 117/117v.

2. INTIME-SE o executado para regularizar o processo de compensação 

no que tange à parte não-compensável, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de prosseguimento da execução.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27991 Nr: 272-34.2002.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. Queiroz Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, LENAMARA ROCHA MONTEIRO - OAB:6246/MT, MARLON 

DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Corinta 

Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, Leonardo André da Mata 

- OAB:MT 9.126

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação do executado, na pessoa de seu advogado, para que informe 

nos autos os dados bancários para posterior transferência dos valores 

depositados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 85805 Nr: 8947-73.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Roberto Navarro Almenar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 195, item III, impulsiono os presentes 

autos e procedo a intimação do executado para informar nos autos os 

dados bancários para posterior transferência do saldo remanescente, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195794 Nr: 991-59.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Natalino Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Considerando a possibilidade de incidência de modificação na decisão 

retro, tendo em vista o recurso interposto às fls. 43/45, e nos termos do 

artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

adversa/embargada para, caso queira, apresentar contrarrazões aos 

embargos declaratórios opostos, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97293 Nr: 2279-18.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Cristina de Araújo Rocha Carvarsan, Ana 

Paula de Araújo Rocha, Rosana Pereira de Araújo Rocha, Cristiano de 

Araújo Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Antônio Paulo Zambrim Mendonça - OAB:MT 6.576, 

Nilton Massaharu Murai - OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos 

Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alancardé Ferreira de 

Almeida - OAB:12.464/DF, Iran Amaral - OAB:8547/DF, Sandro 

Pontual Brotherhood - OAB:28790/DF

 VISTOS.

1. Tendo em vista a penhora já realizada às fls. 188 dos autos Cód. 86936 

(em apenso), INTIME-SE o subscritor de fls. 343 para que informe se o 

pedido se refere à Matrícula nº. 11.496 ou à Matrícula nº. 11.946, que deu 

origem à Matrícula nº. 445, do CRI de Vila Rica-MT, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276835 Nr: 5305-43.2018.811.0004

 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: JSCdS, Simone da Costa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gerônimo Arrais Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

compareça na Secretaria para assinar o termo de compromisso já 

expedido nos autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188514 Nr: 9095-74.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODEMOTO MOTOS E PECAS LTDA - ME, 

Agrea dos Santos Ibrahim Ali, Samir Ibrahim Ali

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação das partes, na pessoa de seus representantes legais, para se 

manifestar sobre o laudo da fls. 105 no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270611 Nr: 1409-89.2018.811.0004

 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: Administrabem Participações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudineia Rosita Mendonça Delatore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Almeida e S. Staciarini 

- OAB:23.840/GO, SIDARTA STACIARINI ROCHA - OAB:20630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.INTIME-SE a parte requerente para dar prosseguimento no feito, 

procedendo o pagamento da diligência do (a) oficial (a) de justica, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

2.Expeça-se o necessário Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77527 Nr: 1013-64.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inah Naya Ribeiro Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronny César Camilo Mota - 

OAB:17736/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 313, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação do requerido, na pessoa do seu procurador, para se 

manfiestar nos autos acerca da penhora on line realizada, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205366 Nr: 6803-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. A. da Silva Comércio - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 11.230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Considerando que houve a conversão da ação nesta data, bem ocmo 

alteração nas partes, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte requerida, para que se manifestar acerca do laudo de 

vistoria, bem como para apresentar planilha atualizada do montante devido 

pela parte autora a título de multa por descumprimento da decisão judicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme fls. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271292 Nr: 1814-28.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271323 Nr: 1844-63.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otacilio Potowara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT, Ernesto Borges Neto - 

OAB:OAB/MS 6651-A, EVANDRO CESAR - OAB:13.413-A-MT, Flavia V 

Andriguetti - OAB:MS/ 9197, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A, Yana Cavalcante de Souza - OAB:OAB/GO 22930

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273714 Nr: 3383-64.2018.811.0004

 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: MTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdS, MPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo à 

intimação da parte autora, na pessoa do seu representante legal, para se 

manifestar sobre continuidade do feito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219865 Nr: 2742-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arthur Vinicius da Silva Carvalho

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

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

OAB:MT 17.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247614 Nr: 4652-75.2017.811.0004

 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 Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272906 Nr: 2890-87.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER CRISTINA SILVA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277719 Nr: 5896-05.2018.811.0004

 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: SFQ, ABFGQ, JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Cathedral - OAB:, ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 17 DE 

JULHO DE 2018, às 17h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 7. Saliento 

que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015). 8. Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato 

deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público. 9. FIXO os 

alimentos provisórios à razão de 30% do salário mínimo vigente no país, 

que deverão ser repassados diretamente à requerente até o dia 10 (dez) 
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de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 

5.478/68, tendo em vista que nesse juízo de cognição sumária não existem 

elementos que comprovem a possibilidade do requerido de pagar o valor 

pleiteado, isto é, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

mensais. 10. Ciência ao Ministério Público. 11. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 80268 Nr: 3615-28.2008.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ribeiro da Silva, Abner Henrique Ribeiro 

Lima, Anne Cristina Ribeiro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 119 SUSPENDO o processo por 60 (sessenta e 

vinte) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (artigo 485, III, 

CPC/2015).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230733 Nr: 9572-29.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Campos Magalhães, Espólio de 

Humberto de Campos Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

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

OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

1. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268528 Nr: 18419-83.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Coracy Maria de Deus Souza, Agnelo José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Catarino, Josilene de Deus Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata de pedido de adoção de maior de idade (fls. 10) com o intuito de 

regularização de uma situação fática (fls. 12). Assim, em que pese a 

desnecessidade de consentimento dos pais biológicos é imprescindível a 

citação destes para que tomem ciência e participem do processo como 

litisconsortes necessários.

2. Da mesma forma, a fim de se apurar o vínculo de filiação sócio-afetiva 

ou a simples existência de interesses previdenciários ou sucessórios é 

imperioso que se proceda ao estudo psicossocial das partes envolvidas.

3. No mesmo sentido, aponta a doutrina:

“De todo dispensável o consentimento dos pais biológicos, principalmente 

quando constituído vínculo de filiação socioafetiva. No entanto, é 

necessária a citação dos mesmos, que participam da ação como 

litisconsortes necessários (CPC 114). Afinal, a sentença terá profunda 

ingerência nas suas vidas. Perdem eles a relação paterno-filial, que, às 

claras, não se esgota com a extinção do poder familiar. Como a adoção 

faz cessar todos os vínculos parentais, de todo desarrazoada a "perda" 

de um filho sem sequer tomar conhecimento deste fato. Cabe trazer como 

exemplo, a impossibilidade de eles pedirem alimentos ao filho que foi 

adotado, além de haver o rompimento da vocação hereditária entre 

ambos.” (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias (livro 

eletrônico)/ Maria Berenice Dias. Revisa dos Tribunais. 4. ed. em e-book, 

baseada na 11. ed. impressa. 2016, p. 802)

4. Diante disso, INDEFIRO o pedido de fls. 16/17. CUMPRA-SE, 

integralmente, as determinações de fls. 15.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 189174 Nr: 9628-33.2014.811.0004

 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: Juliana Lima Pinheiro, Antônia Monteiro Lima Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIA SOLICITADA PELO 

Ministério Público

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se cumpra 

o parecer do Ministério Público: “Art. 791. Em quaisquer processos nos 

quais a manifestação do Representante do Ministério Público decorra de 

imposição legal, abrir-se-lhe vista dos autos no momento processual 

próprio, independentemente de determinação, mediante certidão de 

impulsionamento. Quando este requerer diligências no sentido de uma 

parte prestar informações, comprovar algo etc., intimar a parte a se 

manifestar ou a cumprí-la em 05 (cinco) dias. Atendida a exigência ou 

expirado o prazo, dê-se-lhe nova vista dos autos”, nesse caso, intima-se 

a parte autora para se manifestar, requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista a petição de fls. 906/908.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271269 Nr: 1791-82.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Wa'Utomorewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Maurício Almeida - 

OAB:10445/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias: “Art. 1.221. Apresentada a 

contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido arguidas preliminares 

ou juntados documentos, intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238912 Nr: 15423-49.2016.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 54 e considerando o resultado da 

consulta no Sistema Infojud acostado à fl. 55, impulsiono o feito para que 

seja intimada a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171826 Nr: 4626-19.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não 

Padronizados PCG Brasil Multic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Martins da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 92, INTIME-SE a parte Autora, pessoalmente, 

na pessoa de seu representante legal, para que promova o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257920 Nr: 11401-11.2017.811.0004

 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: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 40, DECRETO A REVELIA da parte Requerida. 

Todavia, deixo de aplicar seus efeitos em razão da peculiaridade dos 

direitos envolvidos.

2. Verificando que o processo versa sobre questão de fato e de direito e 

encontra-se apto para julgamento no estado em que se encontra, 

INTIMEM-SE as partes, em atenção ao princípio da lealdade processual, 

para se manifestarem acerca desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231308 Nr: 9979-35.2016.811.0004

 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: Telvia Sousa Furtado Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Superintendente Adjunto de Fiscalização 

Fazendária do Estado de MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Barreta - OAB:SP 

27.450

 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. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15531 Nr: 109-59.1999.811.0004

 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: Banco General Motors S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crivania da Silva Cunha Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fls. 131/132.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as últimas declarações de imposto 

de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou não de 

bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 10 (dez) 

dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222454 Nr: 4341-21.2016.811.0004

 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: VANDA KARA JOSÉ PINHEIRO, Espolio de Jair Rocha 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO INACIO BOKORNI, ROMILDO JOSÉ 

BOKORNI, Adalberto Teixeira da Silva, 3º Tabelião de Notas da Capital, 

Leda Raquel Sales Bokorni, Mateus Brandão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043, Sérgio Ricardo Ferrari - 

OAB:SP/76.181

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifica-se que os fatos que ora se pretende 

declarar nulos ocorreram nos idos de 1986 e, sendo a responsabilidade 

pessoal do registrador, o correto é a inclusão do cartorário da época dos 

fatos, no polo passivo da demanda.

2. Diante disso, REVOGO o item "02" do despacho de fls. 114.

3. INTIME-SE a parte Autora para, querendo, emendar a inicial e incluir no 

pólo passivo da Demanda, o Registrador responsável pela Serventia do 1º 

Ofício desta Comarca à época dos fatos.

4. INTIME-SE o Registrador MATEUS BRANDÃO MACHADO, por meio de 

seu advogado constituído, para emendar ou ratificar a defesa já 

apresentada às fls. 76/93, no prazo de 15 (quinze) dias.

5.MANTENHO incólumes os demais termos do despacho de fls. 144.

6.Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261658 Nr: 14031-40.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaisa Mutzenberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Alves de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 25, DECRETO A REVELIA do Requerido.

2. Não havendo preliminar a ser analisada, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. INTIME-SE a parte Autora para especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

4.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160015 Nr: 417-41.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilcar Penze de Souza - ME, Amilcar Penze 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971
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 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fl. 113-v.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as últimas declarações de imposto 

de renda dos executados, com o fito de se apurar a existência ou não de 

bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225712 Nr: 6313-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INDEFIRO os pedidos de fl. 85-v, uma vez que já foi realizada a restrição 

veicular e a busca de bens via Infojud (fls. 60/79).

2. INTIME-SE a parte exequente para se manifestar requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18063 Nr: 50-37.2000.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: SPGÁS Distribuidora de Gás S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Gomes Costa, Cirlei Maria Leal Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:01534

 Vistos.

1. Tendo em vista que não foram localizados veículos em nome dos 

requeridos, conforme extrato anexo (Renajud), INTIME-SE a parte autora 

para se manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. DEFIRO o pedido constante no item "b", fl. 507. CUMPRA-SE conforme 

requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250039 Nr: 6204-75.2017.811.0004

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Barbosa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do requerido.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188055 Nr: 8722-43.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259662 Nr: 12650-94.2017.811.0004

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMQ, CNMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179485 Nr: 1480-33.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. Neres Santana & Santana Ltda, Devone 

Neres Santana, Antônio dos Reis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fl. 113-v.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as últimas declarações de imposto 

de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou não de 

bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238789 Nr: 15319-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRENDENE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYME COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E 
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ACESSÓRIOS EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diana Rombaldi - 

OAB:104192/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271359 Nr: 1862-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:MT 20.409

 1. Diante das informações constantes às fls. 43 e 47/48, DETERMINO a 

suspensão do processo no prazo indicado pelo requerente á fl. 48, nos 

termos do art. 313, II, CPC/2015.

 2. Decorrido prazo da suspensão, INTIME-SE o autor para que se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, indicando o que entender de direito 

a fim de que se dê o devido prosseguimento do feito.

3. PROCEDA-SE com a baixa de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido por este juízo em desfavor do requerido SEM CUMPRIMENTO.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261638 Nr: 14015-86.2017.811.0004

 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: Fabiana Moreira Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silimed Industria de Implantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galeno Chaves da Costa - 

OAB:11.902-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com fundamento no art. 344 do CPC/2015, DECRETO a revelia da parte 

requerida, já que embora citada não apresentou contestação, conforme 

certidão de fl. 53.

2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168095 Nr: 11066-65.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Natal Rezende de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, Takechi Iuasse - 

OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o teor do pedido retro, DETERMINO a suspensão do feito 

pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme requerido.

2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE a parte autora para que se 

manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271359 Nr: 1862-84.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:MT 20.409

 7.Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo CHEVROLET S10 LTZ 

CABINE DUPLA, cor PRATA, ano/modelo 2014/2014, chassi: 

9BG148LP0EC461634, PLACA QBJ-8779, RENAVAM: 01020488627 

conforme descrito na inicial.8.Executada a liminar, CITE-SE a requerida 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.9.O 

veículo ficará depositado com os representantes legais do 

requerente.10.Caso os representantes legais do requerente não levantem 

o bem logo após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste 

Juízo, devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do 

objeto apreendido.11.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92096 Nr: 5944-76.2009.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Riama Tratores & Máquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Moronta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VALENTE ARAÚJO - 

OAB:3.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 151 

o sobrestamento do feito pelo período de 1 (um) ano.

2. Assim, SUSPENDO a presente ação, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de 

possibilitar eventual busca por bens do executado a fim de satisfazer a 

obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247370 Nr: 4497-72.2017.811.0004

 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: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Ao analisar os autos, constato que fora procedida tentativa de citação 

da parte requerida, restando o ato prejudicado em razão da parte não ser 
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localizada, conforme certidão de fls. 38.

2. Após, manifesta a parte autora requerendo nova diligência no endereço 

mencionado às fls. 41.

3. Assim, DEFIRO o pedido retro.

4. CITE-SE o requerido AMADOR QUIRINO DA SILVA, por carta precatória, 

no endereço declinado às fls. 41, a fim de apresentar contestação nesta 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344, do 

CPC/2015).

5. Cumprida a diligência acima, ABRA-SE vistas ao autor para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Após, voltem-me conclusos para análise.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216018 Nr: 468-13.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNUAR HATUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Barbosa de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Leandro Pedroso de 

morais - OAB:328.239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARAH BEATRISSIA QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:8126, STELLA CRISTINA QUEIROZ - OAB:91.318-MG

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato movido por Annuar Hatum em 

face de Gilson Barbosa de Freitas.

2. Realizada a sessão de mediação/conciliação, esta restou infrutífera 

ante a impossibilidade de acordo entre as partes.

 3. Contestada a ação às fls. 44/110, verifico que o requerido juntou 

documentos novos no processo, dos quais não foi dado a parte autora a 

oportunidade de se manifestar.

4. Assim, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, 

INTIME-SE a parte autora para querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar sobre os documentos de fls. 56/110, sob pena de preclusão.

5. Após, voltem-me conclusos para análise.

6. Intime-me. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175982 Nr: 9840-88.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 VISTOS.

1. Em que pese a argumentação da parte requerida às fls. 307/308, 

INTIME-SE a requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174394 Nr: 7774-38.2013.811.0004

 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: Rodrigo Ribeiro Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fagundes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 

3.971, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro de habilitação do Espólio de JOSÉ FAGUNDES DE 

OLIVEIRA, representado pela Inventariante MARILENE FAGUNDES DE 

OLIVEIRA.

2. PROCEDA-SE à citação da Inventariante MARILENE FAGUNDES DE 

OLIVEIRA, no endereço descrito às fls. 96, para integrar o polo passivo da 

lide e, querendo, contestar a presente demanda.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173946 Nr: 7210-59.2013.811.0004

 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: Cleinedi Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fagundes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido retro de habilitação do Espólio de JOSÉ FAGUNDES DE 

OLIVEIRA, representado pela Inventariante MARILENE FAGUNDES DE 

OLIVEIRA.

2. PROCEDA-SE à citação da Inventariante MARILENE FAGUNDES DE 

OLIVEIRA, no endereço descrito às fls. 96, para integrar o polo passivo da 

lide e, querendo, contestar a presente demanda.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 4386-54.2018.811.0004

 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: Davi Guggisberg Bicudo, Marco Aurelio Mendonça 

Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232158 Nr: 10575-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNUAR HATUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086, STELLA CRISTINA QUEIROZ - OAB:91.318-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Considerando a ordem de preferência elencada no artigo 835, CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora retro por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome do executado.

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 às fls.100.

3.Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado 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.

-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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266234 Nr: 16911-05.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNUAR HATUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Barbosa de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana da Silva Freitas Ayres - 

OAB:MT 20.838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STELLA CRISTINA QUEIROZ - 

OAB:91.318-MG

 14. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo 

Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à 

execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) 

risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 

2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, 

porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da 

argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o 

acórdão vergastado não merece reparos. 3. Ademais, é certo que, a 

depender do caso, a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo - soberano 

na análise dos fatos e provas dos autos - encontra óbice na Súmula 

7/STJ, porquanto seria necessária a incursão nos elementos 

fático-probatórios dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no AREsp 627620/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/04/2015, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 14/05/2015) 15. Diante do exposto, INDEFIRO o 

efeito suspensivo aos embargos à execução. 16. CITE-SE a parte 

embargada para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias 

(art. 920, I, CPC/2015). 17. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262463 Nr: 14537-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 VISTOS.

1. Em que pese o pedido da parte executada de fls. 59/65, quanto a 

suspensão da execução, este será analisado no bojo dos embargos à 

execução (Cód.: 265385).

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72560 Nr: 5834-48.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACdC, PCdMM, APMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allyson Ribeiro S. Cabral - 

OAB:20226/GO

 VISTOS.

1. Preliminarmente, CONVERTO a presente ação de conhecimento em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. Assim, INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 394, 

acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e 

incidência de honorários advocatícios também no percentual de 10% 

sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178419 Nr: 344-98.2014.811.0004

 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): Tiago Facco Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:MT 

3.884, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:SP 31.618

 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 

efetuar o preparo da Carta Precatoria para a Comarca de Santo Antonio 

do Leste -MT, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2465 Nr: 1151-51.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Barros Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY DE SOUZA FERREIRA - 

OAB:11.696-GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLÓVIS BARROS 

MARQUES, para devolução dos autos nº 1151-51.1996.811.0004, 

Protocolo 2465, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20833 Nr: 334-45.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO ALMEIDA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

334-45.2000.811.0004, Protocolo 20833, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5069 Nr: 146-23.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos Brasil Ltda, Mahmod 

Abdel Rahman Qasgas, MAISOUN MOH D ABDEL RAZEQ MOH D 

ABDALLAH

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

Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

146-23.1998.811.0004, Protocolo 5069, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199651 Nr: 3503-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soares de Almeida Brito, José de Almeida Brito

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3503-15.2015.811.0004, Protocolo 199651, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196889 Nr: 1756-30.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Fajardo Ltda, Manoel Adonias 

Lins, Luzimar Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1756-30.2015.811.0004, Protocolo 196889, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230606 Nr: 9482-21.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio S. de Castro - ME, Claudio Sergio de 

Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9482-21.2016.811.0004, Protocolo 230606, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196892 Nr: 1759-82.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo - Me, Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1759-82.2015.811.0004, Protocolo 196892, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246540 Nr: 3885-37.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Druanza S/A Agroindustrial, Cezar Arcangelo 

Gallo de Souza, Yuri Rego Mendes, Raul de Souza Neto, Felipe Alberto 

Rego Haddad, Carlos Augusto Rigo Pensado, Edson Pudence, Alberto 

Felipe Haddad Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3885-37.2017.811.0004, Protocolo 246540, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169958 Nr: 2204-71.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Lar Novo Araguaia Materiais Para 

Construção Ltda, Anália Rabelo Montes Elias, Manoel Rabelo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2204-71.2013.811.0004, Protocolo 169958, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239566 Nr: 15939-69.2016.811.0004

 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: Maria Lourenço Moraes de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Moraes Lopes - 

OAB:22612/MT

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

15939-69.2016.811.0004, Protocolo 239566, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265842 Nr: 16579-38.2017.811.0004

 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: Piazer & Scalon Ltda, Ricardo Scalcon Frigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Sefaz de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

16579-38.2017.811.0004, Protocolo 265842, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153997 Nr: 5491-13.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrattur Transporte e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior, João Eustáquio do Nascimento, Baltazar José de Souza, 

Transmil Transportes Coletivos Uberaba Ltda, Anisio José Bueno, Anísio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 75 de 755



Bueno, Márcia Aparecida Mendanha Bueno

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5491-13.2011.811.0004, Protocolo 153997, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196929 Nr: 1796-12.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Alves de Menezes Frangos, Renato 

Alves de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1796-12.2015.811.0004, Protocolo 196929, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223603 Nr: 5020-21.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA, Alfredo 

Ervino Scholl, Maria Lucia Okada Scholl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5020-21.2016.811.0004, Protocolo 223603, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229402 Nr: 8690-67.2016.811.0004

 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: Elaine Maria de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josevane de Farias, Município de Barra do 

Garças - MT, Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8690-67.2016.811.0004, Protocolo 229402, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85429 Nr: 8567-50.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. B. Souza da Cruz, Jaqueline Vilas Boas 

Souza da Cruz

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8567-50.2008.811.0004, Protocolo 85429, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85436 Nr: 8573-57.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESENDE & VILAS BOAS LTDA, Alessandro 

Caetano Vilas Boas, Klennia Rodrigues Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8573-57.2008.811.0004, Protocolo 85436, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245245 Nr: 2977-77.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coco Mais Frutas e Verduras Ltda, Cristina 

Schafer, Sonia Maria de Lima Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2977-77.2017.811.0004, Protocolo 245245, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245241 Nr: 2973-40.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Pereira de Sousa - Distribuidora, 

GILBERTO PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2973-40.2017.811.0004, Protocolo 245241, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257165 Nr: 10971-59.2017.811.0004

 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: Gerson Rosa de Moraes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10971-59.2017.811.0004, Protocolo 257165, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240991 Nr: 8-89.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana Maria 

Galvão Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8-89.2017.811.0004, Protocolo 240991, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5085 Nr: 281-35.1998.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ASSIS DO CARMO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAFAYETTE GARCIA N. 

SOBRINHO - OAB:6842-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

281-35.1998.811.0004, Protocolo 5085, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245517 Nr: 3217-66.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO GOMES, Marcos Antonio 

Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3217-66.2017.811.0004, Protocolo 245517, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236718 Nr: 13958-05.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. L. P. Campos & Cia Ltda, Robson Luiz 

Pereira Campos, Nercy Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

13958-05.2016.811.0004, Protocolo 236718, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166947 Nr: 9560-54.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. Moreira Comércio Me, Ananias Félix 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9560-54.2012.811.0004, Protocolo 166947, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196941 Nr: 1807-41.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estrela Distribuidora de Eletrodomesticos Ltda, 

Ruqaia Abdaelmagid Ali Azaben, Aiham Faruk Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1807-41.2015.811.0004, Protocolo 196941, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197304 Nr: 2063-81.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fama Moto Peças Ltda, Vaniuda Inácio de 

Carvalho Fernandes, Elismar Machado Fernandes

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2063-81.2015.811.0004, Protocolo 197304, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14688 Nr: 134-72.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): II&CdAdCL, AN, INdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO PEDRO S. DOS 

SANTOS - OAB:6479MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

134-72.1999.811.0004, Protocolo 14688, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158103 Nr: 10659-93.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, NAYNE CORREA DEVOTTE - 

OAB:22003/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10659-93.2011.811.0004, Protocolo 158103, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70985 Nr: 4274-71.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMP, ACMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4274-71.2007.811.0004, Protocolo 70985, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245247 Nr: 2978-62.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. S. Ferreira, Flávia Roberta Soares 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2978-62.2017.811.0004, Protocolo 245247, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196980 Nr: 1828-17.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo P. Lima - ME, Carlos Eduardo 

Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1828-17.2015.811.0004, Protocolo 196980, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231664 Nr: 10221-91.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Moraes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10221-91.2016.811.0004, Protocolo 231664, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245539 Nr: 3238-42.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODA HORA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, 

Maria Helena Borges Costa, Daianne Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3238-42.2017.811.0004, Protocolo 245539, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245524 Nr: 3224-58.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOSNEY CESAR FERREIRA DE 

CARVALHO, Marcosney Cesar Ferreira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3224-58.2017.811.0004, Protocolo 245524, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242611 Nr: 1149-46.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moreira Brito e Rocha de Aquino Ltda, 

Alderson Moreira Brito, Cleide Maria Rocha de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1149-46.2017.811.0004, Protocolo 242611, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235361 Nr: 12990-72.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo S. Viana-ME, Aguinaldo de Sousa 

Viana

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12990-72.2016.811.0004, Protocolo 235361, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245528 Nr: 3228-95.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. Ferreira Laticinios, Lázaro Gomes 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3228-95.2017.811.0004, Protocolo 245528, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245566 Nr: 3263-55.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. Morais, Eli Sandro Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3263-55.2017.811.0004, Protocolo 245566, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 245556 Nr: 3253-11.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hercules Eletrotecnica Ltda, Juracy Oliveira 

Farias, Hérica Wilma Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3253-11.2017.811.0004, Protocolo 245556, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74514 Nr: 7545-88.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Margen Ltda, Lourenço Augusto 

Brizotto, Jesicoe Pedro Ferreira, Geraldo Antonio Prearo, G M RIO BONITO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aibes Alberto da Silva - 

OAB:7967/GO, Antônio Marcos Ferreira - OAB:2339-MT, Beatriz 

Agnes - OAB:17378/GO, Douglas Lopes Leão - OAB:13950-GO, 

Wilson Rodrigues de Freitas - OAB:12873/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7545-88.2007.811.0004, Protocolo 74514, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232244 Nr: 10645-36.2016.811.0004

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10645-36.2016.811.0004, Protocolo 232244, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231332 Nr: 9992-34.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali EPP, Zelmir João Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9992-34.2016.811.0004, Protocolo 231332, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248850 Nr: 5452-06.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Corrêa Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5452-06.2017.811.0004, Protocolo 248850, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 231334 Nr: 9993-19.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. de Sousa Transportes Bovino, Leandro 

Rodrigues de Sousa

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9993-19.2016.811.0004, Protocolo 231334, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237985 Nr: 14789-53.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Souza Vera - ME, Luiz Alberto 

Souza Vera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

14789-53.2016.811.0004, Protocolo 237985, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163329 Nr: 4798-92.2012.811.0004

 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: Celina Vieira Rezek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIANO XAVIER 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 4798-92.2012.811.0004, 

Protocolo 163329, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252250 Nr: 7834-69.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindinalva Rodrigues Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA NEVES E 

SILVA, para devolução dos autos nº 7834-69.2017.811.0004, Protocolo 

252250, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83001 Nr: 6253-34.2008.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda, Patrícia Maria 

Simões Paz de Oliveira, Gustavo Paz de Oliveira, Lúcia Mara Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 6253-34.2008.811.0004, 

Protocolo 83001, 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.: 155617 Nr: 7633-87.2011.811.0004

 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: Sebastiana Borges de Sousa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Carvalho Campos, Miriam Carvalho 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Maria Schneider 

Rueda - OAB:37171/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Cintia dos Arbues Nery da Silva - OAB:MT 9.923-B

 VISTOS.

1. Recebo manifestação de fls. 317. Diante das informações acostadas 

aos autos, CUMPRA-SE na íntegra decisão de fls. 315.

2. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210257 Nr: 9696-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluisio Freitas Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Madalena da 

Assunção - OAB:MT 3.971

 VISTOS.

 1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 25 DE JULHO DE 

2018, às 12h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há possibilidade de 

autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191502 Nr: 11376-03.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Olivio Marzinotto, Valdene Pereira Amado 

Marzinotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Frank Alves dos Santos, Espólio de Luiz 

Antonio Marzinotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 VISTOS.

 1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 25 DE JULHO DE 

2018, às 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há 

possibilidade de autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186890 Nr: 7779-26.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalton Siqueira, Eli Teixeira de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eduardo Pena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 VISTOS.

 1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 25 DE JULHO DE 

2018, às 13h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há possibilidade de 

autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos para saneamento.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185940 Nr: 7040-53.2014.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eduardo Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalton Siqueira, Eli Teixeira de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 VISTOS.

 1. Com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos do 

CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 25 DE JULHO DE 

2018, às 13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há 

possibilidade de autocomposição entre as partes.

 2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.
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4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos para saneamento.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275382 Nr: 4343-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhaianne Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 31/33 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 27, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo, 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 39/48 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275357 Nr: 4319-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selma dos Santos Bastos, José Marcos 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 33/35 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 29, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo, 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 41/50 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169629 Nr: 1764-75.2013.811.0004

 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: Antônio Ghiovani Moreira Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Pereira de Lima, Carla Patricia Ozarias 

Garrido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, para 

manifestar-se nos autos acerca da alegação de ilegitimidade passiva 

formulada pelo requerido Sr. Elias Pereira Lima em fls.178/185, sob pena 

de preclusão.

2. Após, voltem-me conclusos para ulterior deliberação.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275385 Nr: 4346-72.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sousa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 35/37 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 31, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo, 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 43/52 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 
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mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276005 Nr: 4741-64.2018.811.0004

 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, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida 

pelas partes acima mencionadas.

2. Às fls. 39 a parte autora requer a emenda da inicial para que o valor da 

causa seja de R$ 64. 471,31 (sessenta e quatro mil quatrocentos e 

setenta e um reais e trinta e um centavos), juntando aos autos nova 

planilha de cálculo.

 3. DEFIRO pedido retro, e DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria 

para cálculo de possíveis custas complementares.

 4. Se houver custas complementares, INTIME-SE a parte requerente para 

efetuar o recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito, conforme art. 321 c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC/2015.

5. Ademais, após a regularização dos pressupostos processuais, 

CUMPRA-SE de fls. 38.

 6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27234 Nr: 852-64.2002.811.0004

 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: Carlos Frank Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO PEREIRA DOS SANTOS, Espólio de 

Luiz Antonio Marzinotti, Camila Cássia de Oliveira Marzinotti Silva, Miguel 

Lara Menegazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:01534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Hartus Magnus Gonçalves Bueno - OAB:20447/GO, 

IRANI INÁCIO DE LIMA - OAB:8026-A, WEINER LOPES FRANCO - 

OAB:28958/GO

 11.Assim, imprescindível à manifestação das partes acerca do laudo 

aportado nestes autos para, em caso de não havendo qualquer objeção, 

ser deferido o levantamento do valor remanescente.12.Isto posto, 

EXPEÇA-SE Nobre Gestora alvará de levantamento de valores 

depositados às fls. 418, via SICONDJ, na proporção de 50% dos em favor 

do perito nomeado na conta bancária indicada às fls. 448. 13.INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, apresentarem 

manifestação acerca do laudo pericial, conforme preceitua o art. 477, §1º, 

do CPC, sob pena de não o fazendo incorrer em preclusão.14.Após, 

voltem-me conclusos para análise.15.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176939 Nr: 11052-47.2013.811.0004

 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: Maria Luiza Francisca da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ronaldo de Miranda, Deuzina José 

da Costa, Ronaldo de Miranda Filho, Carmem Ledis Ferreira Rezende, 

Heloisa Helena Ribeiro de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 VISTOS.

 1. Apesar de que no termo de sessão de conciliação (fl. 75), no bojo dos 

autos 176946 (4ª Vara Cível), ter consignado a necessidade de 

averiguação de hipotecas nas matrículas, bem como a existência de 

dívidas em nome do de cujus, observa-se que decorreu quase três anos 

da realização do ato, ou seja, tempo suficiente para a parte proceder com 

o mencionado ato.

 2. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 25 DE JULHO DE 

2018, às 14h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há possibilidade de 

autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos para saneamento.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275372 Nr: 4334-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milana Mendonça Marques, Nilva Maria dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. RECEBO a emenda a inicial.

 2. A temporária falta de condições financeiras não pode obstar o acesso 

ao Judiciário, que é garantido pela Constituição no seu art. 5°, XXXV. 

Portanto, é medida cabível o pagamento de custas ao final do processo, 

vez que, logrado êxito, o exequente será capaz de arcar com o 

pagamento das custas processuais.

3. Assim, tendo em vista os documentos juntados as fls. 34/36 que 

comprovam atualmente a delicada situação financeira da parte autora, 

motivo pelo qual CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 

30, e por conseguinte, DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final 

do processo,

 4. CITEM-SE os Executados para pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, CPC/2015.

5. Verificado o não 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 do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do mesmo diploma legal.

6. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, do 

CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).

7. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os executados requererem que seja admitido pagar o restante em 

até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) 

ao mês (art. 916, do CPC/2015).

8. 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 
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advocatícios pela metade (art. 827, §1º, do CPC/2015).

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275374 Nr: 4336-28.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikaella de Alcantara Nogueira, SIRENE ALVES 

DE ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 38/40 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 34, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 46/55 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275399 Nr: 4360-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana de Freitas Coêlho, Lazara de Freitas 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 34/36 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 30, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 42/51 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275361 Nr: 4323-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karollyne Nascimento Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 31/33 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 27, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 39/48 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202313 Nr: 5116-70.2015.811.0004

 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): Paulo César Raye de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro e, por conseguinte, DESIGNO audiência PARA O 
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DIA 09 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO), visando à oitiva da testemunha Sra. Iomara Santana Mara 

Kisner de Moraes, a qual se realizará nesta Comarca.

2. Intime-se a testemunha arrolada no endereço de fls. 631.

3. Intime-se o requerido por meio de seu advogado. Notifique-se o 

Ministério Público.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275397 Nr: 4358-86.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira, Fernanda Araujo Silva Pereira, 

Rosa Maria Araujo Silv Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 32/34 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 29, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 40/49 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275368 Nr: 4330-21.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Henrique Soares Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 31/33 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 27, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 39/48 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275391 Nr: 4352-79.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassia Fernanda de Oliveira, Marlene Fonseca 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 33/35 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 29, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 41/50 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275365 Nr: 4327-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique Espindola Marques de 

Padua
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1.RECEBO a emenda a inicial. 2.A temporária falta de condições 

financeiras não pode obstar o acesso ao Judiciário, que é garantido pela 

Constituição no seu art. 5°, XXXV. Portanto, é medida cabível o pagamento 

de custas ao final do processo, vez que, logrado êxito, o exequente será 

capaz de arcar com o pagamento das custas processuais.3.Assim, tendo 

em vista os documentos juntados as fls. 32/34 que comprovam atualmente 

a delicada situação financeira da parte autora, motivo pelo qual CHAMO O 

FEITO À ORDEM e REVOGO o item 10 de fls. 28, e por conseguinte, 

DEFIRO o pedido de pagamento de custas ao final do processo. 

4.DESENTRANHE-SE a petição de fls. 40/49 por se tratar de contrafé 

erroneamente juntada aos autos. 5.CITEM-SE os Executados para 

pagarem, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, CPC/2015), o valor da dívida 

apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não os 

tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, CPC/2015.6.Verificado o não 

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 do executado, na forma do art. 841, §§1º e 2º, do mesmo 

diploma legal.7.Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, do CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC/2015), 

contados na forma do art. 231, do CPC/2015. Os embargos não terão 

efeito suspensivo (art. 919, do CPC/2015).8.No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderão os executados 

requererem que seja admitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC/2015).9.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 (art. 827, §1º, do 

CPC/2015).10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258751 Nr: 11982-26.2017.811.0004

 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: Ronaldo Edvan Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Consoante decidido no Incidente de Demandas Repetitivas (85560/2016 

– data de julgamento 20/07/2017), DETERMINO o sobrestamento do feito 

até o posicionamento do Tribunal sobre a questão que também versa 

estes autos.

 2. INTIMEM-SE os autores acerca do teor dessa decisão.

 3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2563 Nr: 2142-90.1997.811.0004

 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: Lourenço Rêgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERREIRA FRANÇA, Guiomar Ferreira 

França, ANA FERREIRA GONÇALVES, Ilson Carneiro Gonçalves, 

Sebastiana Ferreira Borges, Moysés de Paula Borges, Coracy Ferreira 

Lemes, Divino dos Anjos Lemes, Widar da Silva Ferreira, Maria Ferreira de 

Oliveira, CRIZANTINA RODRIGUES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Lucas Arantes Pereira da Silva - OAB:20410/0, Lucas 

Vinícius Lira Neves - OAB:362.290-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a Fazenda Pública Estadual 

manifestou pela intimação do inventariante a fim de que providencie a 

devida Certidão Negativa de Débitos em nome do de cujos expedida pela 

PGE/MT (fls. 202).

2. Assim, INTIME-SE o inventariante para apresentar o documento 

mencionado, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, Abra-se vistas à Fazenda Pública Estadual conforme requerido 

às fls. 202.

4. Em ato contínuo, CERTIFIQUE-SE a escrivania acerca do decurso de 

prazo da citação da requerida Sra. Ana Ferreira Gonçalves, devidamente 

citada às fls. 222.

5. Cumprida integralmente, voltem-me conclusos para análise.

6. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270548 Nr: 1379-54.2018.811.0004

 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: ISABELA FERREIRA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - 

OAB:48277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

movida pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. Às fls. 36/37 foi proferida decisão determinando a intimação da parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder à juntada de laudos ou 

documentos que comprovassem o ponto controverso entendido pela parte 

autora, sob pena de indeferimento da petição inicial.

3. Compulsando os autos, constato que não fora atendida determinação 

retro. De modo que, na emenda a inicial fls. 39/42 o autor traz somente a 

tabela sobre limites máximos para acordos em pedidos de invalidez 

permanente às fls. 42, de tal forma que a tabela não é documento que 

comprove ponto controverso entre perícias.

4. Desta forma, não tendo sanado o defeito no prazo estabelecido, a inicial 

deve ser indeferida por ser inábil a dar início à relação jurídica processual.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 36/37, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

7. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

Parágrafo Único art. 319 c/c o art. 320, do CPC/2015, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução 

de mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC/2015.

8. Ademais, DETERMINO o cancelamento do feito em sua distribuição.

9. Sem custas, uma vez que sequer houve a formação de relação 

processual.

10. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

11. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234423 Nr: 12323-86.2016.811.0004

 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: Rodrigo Ferreira Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal de Mato 

Grosso-INSS - OAB:

 VISTOS.

1. Analisando os autos, verifico que a decisão de fls.71/76, determinou 

que o requerido efetuasse a concessão do benefício de auxílio acidente, 

retroativo à data da cessação do auxílio doença (12.02.2016).

2. Em fls.106/ 107, a parte autora requer o aproveitamento da prova 

pericial realizada no processo trabalhista nº0000741-73.2015.5.23.0026 

ou, alternativamente, a nomeação de perito judicial. Ainda, em fls.108/109, 
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informa que o requerido não cumpriu totalmente a decisão que concedeu o 

pedido de tutela de urgência, vez que a implantação do benefício 

previdenciário foi efetuada somente em outubro de 2017.

3. Desta forma, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte requerida, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, para que aporte ao feito extrato de pagamento que 

comprove o cumprimento da determinação judicial de fls.71/76, no que 

concerne a implantação do benefício previdenciário retroativo a data de 

12.02.2016, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 

(quinhentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.

4. No mesmo prazo, deverá a parte requerida manifestar-se sobre o 

pedido de aproveitamento da prova pericial realizada no processo 

trabalhista nº0000741-73.2015.5.23.0026, conforme postulado pelo autor 

em fls. fls.106/107.

5. Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos acerca do 

documento juntado em fls.114, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277408 Nr: 5677-89.2018.811.0004

 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): Darley Vieira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não 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, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. 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 (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262968 Nr: 14856-81.2017.811.0004

 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: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 56/106, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263346 Nr: 15079-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 105/172, são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170713 Nr: 3153-95.2013.811.0004

 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: Natalino Garrido Avaliano, Elizabeth da Silva Ozarias 

Garrido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda, 

José Carboni, Antonio Carboni, Antonio Chiovani Moreira Peres, Solange 

Elizabet Ferreira Arraes, Pedro Alves Arraes Filho, Marcos Antonio 

Teixeira dos Santos, Richards Dias de Campos Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 .Desta forma, DEFIRO o pedido de CITAÇÃO por carta AR/MP efetuado em 

fls.162, sendo que para o requerido, Sr. Marcos Antonio Teixeira dos 

Santos, deverá ser observado o endereço informado em fls.162v, ao 

passo que para a empresa demandada, Imobiliária Centro Oeste, deverá 

ser procedida a citação no endereço atualizado e constante em fls.178 

(autos de Cód.249429), na pessoa de seu único sócio, Sr. José 

Carboni.5.Apresentada contestação por parte dos requeridos acima 

apontados, fica desde já autorizada a intimação da parte autora para 

impugná-las, pelo prazo legal, consoante disposto no art. 351, do 

CPC.6.No que concerne as defesas já apresentadas nos autos (item 2 

desta decisão), INTIME-SE o autor para impugná-las, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 351, do CPC.7.CERTIFIQUE Srª. Gestora 

acerca da citação, via edital, dos requeridos com endereço desconhecido 

e de terceiros e eventuais interessados no feito (art. 257 e 259, I, do CPC), 

bem como acerca de apresentação de defesa nos autos. 8.Verificada a 

inércia dos citados via edital, REMETA-SE o feito à Defensoria Pública 

Estadual, na qualidade de curadora especial, nos termos do art.72, do 

CPC. 9.Ainda, a fim de evitar qualquer arguição de nulidade processual, 

DETERMINO a expedição de mandado de CITAÇÃO pessoal aos 

confinantes, nos termos do art.246, §3º, do CPC, com exceção daqueles 

que por ventura já compareceram ao feito espontaneamente, devendo 

res ta r  ce r t i f i cado  quan to  a  even tu a i s  m a n i f e s t a ç õ e s 

propostas.10.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169469 Nr: 1558-61.2013.811.0004

 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: Marcelo Chiavagatti Francisquelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 
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Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública.

Nos termos do artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, intime o 

executado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174738 Nr: 8230-85.2013.811.0004

 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, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Lázaro da Silva, Andre Luiz de Oliveira 

Batista, Jean Felipe de Souza Mesquita, Leandro Guimaraes Teodoro, Atila 

Batista dos Santos, Carlos Henrique Alves de Moraes, Weber Alves de 

Abreu, Weliton Carvalho de Sousa, Wellyngton Figueiredo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Henrique Alves de Moraes - OAB:15409/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - 

OAB:MT 15.039

 PROCESSO Nº 8230-85.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 174738

Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da medida cautelar que afastou os 

requeridos do cargo por eles exercidos, cuja alegação se funda em 

excesso de prazo de duração da medida, de modo a caracterizar 

antecipação de pena.

O órgão ministerial reiterou as manifestações de fls. 809/818 e 909/911, 

trazendo, ainda, informação quanto à exoneração dos requeridos por via 

administrativa.

Diante do exposto, a complexidade do objeto de que tratam os autos, a 

quantidade de requeridos e de testemunhas, bem como a dificuldade em 

ouvir estas ultimas, já que se encontram em locais diversos e, por vezes, 

não as encontram, justificam a morosidade da demanda, acarretando, 

dessa forma, em excesso de tempo de duração da medida cautelar.

Além do mais, ante a informação trazida pelo Ministério Público de 

exoneração por via administrativa dos requeridos, torna-se prejudicado o 

pedido de revogação da medida cautelar de afastamento de suas 

funções, haja vista que, por óbvio, a determinação de retorno dos 

requeridos aos seus respectivos cargos torna sem efeito já que foram 

exonerados.

Sendo assim, deixo de revogar a medida cautelar.

Intime-se.

Barra do Garças-MT, 12 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208885 Nr: 8824-31.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Pereira Laranjeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8824-31.2015.811.0004 - CÓDIGO 208885

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação através da qual a autora reclama perdas salariais 

decorrentes da implantação da URV.

Alega a autora ser servidora pública municipal, exercendo a função de 

Técnica em Licenciatura Plena em Pedagogia desde 07/02/2000. Afirma 

que a conversão resultou em violação de seu direito como servidora 

pública municipal, pois não observou o texto legal de conversão do 

cruzeiro real para URV no ano de 1994.

Com a exordial vieram comprovantes de endereço (fls. 23) e recibos de 

pagamento de salário referentes aos meses de maio a julho de 2015 (fls. 

25).

Citada, a parte ré contesta a ação, em suma, requerendo o acolhimento da 

preliminar de inépcia da inicial, e a improcedência dos pedidos da ação, 

haja vista que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito invocado.

 Às fls. 43 oportunizou-se às partes a produção de outras provas, 

permanecendo estas, todavia, inertes.

É o sucinto relatório.

DA PRELIMINAR

No que tange a preliminar de inépcia da inicial arguida pela parte ré, é 

possível que se atribua valor certo à causa em futura liquidação de 

sentença, após o julgamento do feito, sendo assente a jurisprudência 

neste sentido.

Entende-se, pois, a impossibilidade, por ora, de atribuir valor certo à 

causa, uma vez que depende de cálculo em liquidação de sentença, 

ficando, portanto, a parte autora impossibilitada de juntar a planilha 

correta, uma vez que só será possível saber os exatos parâmetros para 

realização dos cálculos e respectivas atualização e correção após o 

julgamento do feito.

Deste modo, pela possibilidade de se determinar o pedido (art. 303, §1º, II, 

do CPC) em sede de liquidação de sentença, deixo de acolher a preliminar 

de mérito de inépcia da exordial.

Passa-se a análise do mérito.

DO MÉRITO

Cumpre esclarecer que a Lei nº 8.880/94 dispôs sobre o Plano de 

Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor, de modo a 

converter a moeda de Cruzeiro Real para Real, tendo estabelecido, para 

tanto, que os vencimentos dos servidores públicos civis e militares 

deveriam ser convertidos em URV na data de 1º de março de 1994.

Tais regras de conversão se afiguram de ordem pública, consoante à 

interpretação do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.036 CPC, 

o que torna aplicável a todos os servidores de ordem federal, estadual ou 

municipal.

 No caso em análise, a parte autora ingressa com ação reclamando 

perdas salariais decorrentes da implantação da URV, porém não 

comprova o seu direito, apenas faz alegações de prejuízos, sem 

evidenciá-los, o que nada pode exigir da parte ré, diante da flagrante 

aventura jurídica.

A autora juntou aos autos apenas recibos de fl. 25, correspondentes aos 

meses de maio a julho de 2015, o que não faz prova do direito invocado. 

Nem mesmo perícia contábil foi objeto de requerimento por parte da autora, 

em que pese intimada para tanto.

Deste modo, a improcedência, nessa hipótese, é a única alternativa que se 

afigura possível, porque é ônus que incumbia à parte autora, na forma do 

disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e esta não 

comprovou a alegada redução ocorrida de sua remuneração em razão da 

conversão para Unidade Real de Valor – URV.

Isso porque, na medida em que alega que a conversão havia acarretado 

redução de seus vencimentos, o mínimo que deveria ter feito era ter 

juntado laudo discriminativo demonstrando quanto recebia e quanto 

passou a receber antes e depois da conversão, bem como a origem da 

alegada perda, ou, alternativamente, deveria ter postulado a produção de 

prova pericial, o que é pertinente ao deslinde destas ações.

 Ademais, nem ao menos comprovou a autora que o Município réu não 

realizou a conversão da moeda na data prevista no artigo 22 da Lei nº 

8.880/1994.

Dessa forma, não comprovada à alegada redução de seus vencimentos 

em razão da conversão operada de acordo com a mencionada lei, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe ao caso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, consubstanciado nas fundamentações acima 

explanadas, julgo IMPROCENDENTES os pedidos formulados pela parte 

autora, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo o 

feito, com resolução de mérito, uma vez que não restou provado nada do 

que autora alega, ônus que lhe competia conforme artigo 373, I do CPC, em 

que pese intimada para manifestar-se sobre a necessidade de produção 
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de prova.

Condeno a autora ao pagamento das custas sucumbenciais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor dado à causa.

No entanto, tais verbas deverão ficar em condição suspensiva de 

exigibilidade, visto que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 248711 Nr: 5343-89.2017.811.0004

 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: Maria Piedade Araújo Figueiredo, André Luiz Santos 

Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:MT 18476, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 248711

Vistos.

Reitere a intimação da parte requerente para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários às fls. 32, em 

obediência ao §3º do artigo 465 do CPC, para os efeitos do artigo 754 do 

citado diploma legal.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 153492 Nr: 4781-90.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 CÓDIGO 153492

Vistos.

Nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, intime-se o autor para que 

promova a citação dos herdeiros do réu, ficando o processo suspenso 

pelo prazo de 02 (dois) meses.

Após, findo o prazo, não havendo a desocupação voluntária do imóvel 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, expeça-se mandado de imissão na 

posse em favor do autor.

Cumpra-se.

Barra do Garlas-MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211789 Nr: 10565-09.2015.811.0004

 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: Waldemar Moreira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988, Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 10565-09.2015.811.0004 CÓDIGO. 211789

Vistos.

O pedido de suspensão restou prejudicado em face do transcurso do 

prazo.

Dessa forma, intime a parte autora para, em 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 257493 Nr: 11196-79.2017.811.0004

 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: Elinei Santos da Luz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria dos Santos Alves, Emivaldo José Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA PICCIRILLO - 

OAB:23337, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O

 PROCESSO 11196-79.2017.811.0004 - CÓDIGO 257493

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável Post Motem 

proposto por ELINEI SANTOS DA LUZ PEREIRA em face de MARIA DOS 

SANTOS ALVES.

As partes apresentaram composição extrajudicial às fls. 39/ss, e 

pugnaram a sua homologação.

 É o sucinto relatório.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO por sentença judicial os termos acordados à 

fls.39/ss, de modo a produzir todos os seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Custas pela assistência judiciária gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Barra do Garças/MT, 12 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238024 Nr: 14825-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Leal Flores, Marcus Vinicius leal Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Balbino de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Citação da embargada para, querendo, contestar os embargos no prazo 

legal (art. 679 do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174974 Nr: 8567-74.2013.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Costa Ferreira Fonseca 

- OAB:18.582 MT, Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

recolher as custas e taxas judiciárias para distribuição da carta precatória 

nº 3125-57.2018.811.0003, código 893968, em trâmite na 1ª Vara Cível da 

Comarca de Rondonópolis-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178028 Nr: 12307-40.2013.811.0004

 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: Raquel Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, J. Virgilio 

Lançamentos de Imoveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Balduino Lopes de 

carvalho. - OAB:18.864, Sidarta Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630, 

Vanessa Kristina Gomes - OAB:19.461/GO

 CÓDIGO 250878

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

pretendem produzir outras provas, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177178 Nr: 11359-98.2013.811.0004

 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: Robson Pereira Lima

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

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

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11359-98.2013 – Código 177178

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado e que nada fora requerido, apesar do 

autor ter sido intimado, arquivem-se os auto com as baixas necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 11 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 250878 Nr: 6871-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Brito Villas Boas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

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

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062

 CÓDIGO 250878

Vistos.

Intime as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem se 

pretendem produzir outras provas, justificando-as, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou julgamento, se for o caso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 49318 Nr: 653-37.2005.811.0004

 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: NÉDIO GOLDONI, NEUSA MARIA GOLDONI, DEONILDO 

FIORENTIN, GENTILA FIORENTIN, GILMAR ANTONIO FIORENTIN, CARMEM 

FIORENTIN, Arno José Mari, ISABEL MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHILADELPHO GARCIA, EURÍDICE DE MORAES 

GARCIA, JOSÉ FLÁVIO GARCIA, ANA MARTA GARCIA DA SILVA, 

FILADELFO GARCIA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:6445-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SATURNINO FERNANDES 

NETTO - OAB:6.030-PR

 Processo nº 653-37.2005.811.0004 - Código nº 49318

Vistos.

Diante das frustradas tentativas de citação de LAUDEMIR GALVÃO 

VASCONCELOS e de sua esposa, defiro a citação por edital.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 26 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273959 Nr: 3514-39.2018.811.0004

 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: Paulo Vitor Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A ( VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicoló - OAB:13516-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Processo nº 3514-39.2018.811.0004 – Código 273959

Vistos.

Tendo em vista o declínio da competência para esse juízo, com a 

consequente remessa dos autos, e considerando, o pedido da parte 

autora, INTIME-SE a requerida para se manifestar acerca do pedido retro, 

sob pena de extinção do processo.

Intime-se. Cumpra-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.: 208679 Nr: 8680-57.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Versatti Comércio de Forros Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8680-57.2015 – Código 208679

Vistos.

Trata-se de ação de execução, proposta por Banco Bradesco S/A, em 

face de Versatti Comércio de Forros LTDA ME.

Diante da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça acerca da citação do 
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requerido, o Autor requereu a citação por hora certa.

Pois bem. Para citação por hora certa, conforme requerido, preceitua o 

artigo 252 do CPC que quando, por 02 (duas) vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho, de que no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Ocorre que não está demonstrado que a parte requerida está se 

ocultando da citação.

Portanto, desentranhem-se o mandado de citação, devendo o Sr. Oficial 

tentar novamente citar a empresa Versatti Comércio de Forros LTDA ME, 

por meio do seu representante, conforme preceitua o artigo 252 do Código 

de Processo Civil.

Restando infrutífera a diligência, cite o requerido por hora certa, nos 

moldes do artigo 253 do Código de Processo Civil, se o oficial 

fundamentadamente suspeitar de que está a se ocultar.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 11 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 229492 Nr: 8751-25.2016.811.0004

 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: AMFG, DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 PROCESSO Nº 8751-25.2016.811.0004 CÓDIGO 229492

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

SENTENÇA

 Trata-se de Execução de alimentos movida pelas partes já qualificadas 

nos autos.

 Ficando o feito pendente de impulsionamento pela autora, esta fora 

intimada à no prazo de 05 dias para se manifestar e dar prosseguimento 

no feito, sob pena de extinção, de acordo com o despacho de folhas 46, 

tendo transcorrido este prazo sem demonstração de interesse no 

prosseguimento do ato, conforme certidão de fls. 50.

 Destarte, diante da inércia do autor, configura-se o abandono de causa e 

o desinteresse no prosseguimento da demanda.

 Frente ao exposto, diante da inércia da parte autora, com fundamento no 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 

sem julgamento do mérito.

Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades 

legais.

 P.R.I.C.

Barra do Garças-MT, 11 de maio de 2017.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242806 Nr: 1267-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcolino R. O. S. E., Marcolino Rainerio Oliveira dos 

Santos, José Francisco Pozzobon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Pozzobon, Marcolino R. O. S. 

E.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - 

OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 Processo nº 1267-22.2017.811.0004 – Código 242806

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de consignação de aluguel proposta por MARCOLINO 

R.O.S.E., representado por MARCOLINO RAINÉRIO OLIVEIRA SANTOS, em 

face de JOSÉ FRANCISCO POZZOBON, a qual pleiteia o pagamento dos 

aluguéis mediante consignação, uma vez que há recusa injustificada do 

requerido em recebê-los, bem como pleiteia a percepção de indenização 

referente às benfeitorias realizadas no imóvel.

Os valores depositados foram aceitos e recebidos pelo requerido.

O requerido, em contestação, alega que notificou o requerente 60 

(sessenta) dias antes de findar o contrato sobre o seu desinteresse em 

renova-lo, sendo, portanto, justificável a recusa de recebimento do 

aluguel. Ainda, afirma serem as benfeitorias não indenizáveis e que foram 

realizadas sem o seu consentimento por escrito, conforme estipulado em 

contrato. Informou que o requerente não efetuou depósito das obrigações 

que foram se vencendo durante o feito.

Em reconvenção, o requerido/reconvinte requer a cobrança dos valores 

objeto da consignatória e multa contratual de 10% (dez por cento). 

Ademais, requer a rescisão contratual e a desocupação da requerente do 

imóvel, com a fixação de multa em caso de descumprimento.

O requerente, instado a se manifestar, impugna a contestação, afirmando 

que para o fim que pretendia dar ao imóvel, precisou efetuar diversas 

modificações, estando ciente o requerido, já que este reside em frente ao 

imóvel alugado.

Em resposta à reconvenção, o requerente/reconvindo não se opõe a 

entrega do imóvel, todavia pugna o seu direito de indenização para 

ressarcimento dos prejuízos, dos lucros cessantes e das benfeitorias.

É o relatório do necessário.

Primeiramente, verifica-se a desnecessidade de produção de outras 

provas, pois se trata de matéria que versa sobre relação contratual entre 

as partes, regida pela Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), seguindo o 

procedimento de Ação de Consignação de Aluguel.

Atinente à alegação de ser injusta a recusa do requerente em receber o 

aluguel, esta não merece ser acolhida. Isso porque, uma vez preenchidos 

os requisitos do artigo 51 da referida lei, os quais conferem o direito de 

renovação, o locatário, nos termos do §5º do mesmo artigo, terá de haver 

seu direito no interregno de, no máximo, um ano e, no mínimo, seis meses, 

anteriores à data do término do contrato, com propositura de ação para tal 

finalidade.

 Sendo assim, como tal medida não foi observada pelo requerente, este 

decaiu o seu direito de renovação, além de que houve a notificação pelo 

locador sobre o desinteresse em renovar o contrato, fazendo com que o 

este cesse, de pleno direito, ao findar o prazo estipulado.

Quanto ao pedido de percepção de indenização pelas benfeitorias 

necessárias, a letra do artigo 35 da Lei do Inquilinato permite disposição 

contratual em contrário. Deste modo, havendo estipulação contratual que 

não assiste ao locatário o direito a indenização ou retenção de tais 

benfeitorias, como é o caso, estas não são devidas pelo locador.

Ainda que as modificações efetuadas no prédio locado sejam benfeitorias 

voluptuárias, a própria lei não confere indenização destas ao findar a 

locação.

Feitas essas considerações, tem-se por justa a recusa do requerido em 

receber o aluguel referente ao mês de janeiro de 2017, pois o requerente 

decaiu o seu direito de renovação - conforme §5º do artigo 51 da 

mencionada lei -, foi notificado pelo requerido sobre o desinteresse em 

renovação do contrato e, ainda, não possui o direito a retenção das 

benfeitorias necessárias, tendo em vista disposição contratual neste 

sentido.

 Diante disso, por haver justa recusa, a ação intentada pelo requerente 

que objetiva o pagamento dos aluguéis mediante consignação deve ser 

julgada improcedente.

As demais obrigações são objetos de cobrança na reconvenção, por esta 

razão, extinguem-se apenas parcialmente as obrigações locatícias, 

subsistindo a responsabilidade do requerente em relação às prestações 

que foram vencidas.

Em sede de reconvenção, o requerente pleiteia a cobrança das 

obrigações vencidas e não pagas pelo requerente e multa de 10% (dez 

por cento) pelo descumprimento de cláusulas contratuais, bem como a 

desocupação pelo requerente do imóvel locado.

Considerando que há informação de que o requerente não efetuou 

depósitos dos aluguéis em ação consignatória e considerando que há nos 

autos apenas alguns comprovantes de pagamentos das obrigações, deve 

ser reconhecida a inadimplência para que em futuro cumprimento de 
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sentença o requerido possa haver tais valores.

De igual modo, fica reconhecida a inobservância pelo requerente de 

cláusulas contratuais, devendo ser aplicada a multa de 10% (dez por 

cento) a título de infração contratual, as quais configuram infrações 

contratuais.

Ademais, ante a cessação do contrato de locação celebrado entre as 

partes, deve o requerido desocupar o imóvel locado, pois não lhe é 

conferido o direito de renovação, nem mesmo o de retenção das 

benfeitorias. Entretanto podem ser levantadas as benfeitorias 

voluptuárias, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância 

do imóvel.

Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na ação de 

consignação em pagamento de aluguel e JULGO PROCEDENTE a 

pretensão em reconvenção, condenando o requerente/reconvindo a pagar 

as obrigações vencidas até a desocupação do imóvel, cujos valores 

serão definidos em liquidação de sentença, assim como a desocupar 

voluntariamente o imóvel, em 15 (quinze) dias, em obediência a alínea ‘a’, 

do §1º, do artigo 63, da Lei nº 8.245/91.

Expeça-se mandado de despejo, o qual conterá 15 (quinze) dias para a 

desocupação do imóvel.

Fixo o valor da caução em 6 (seis) meses do aluguel, atualizado até a data 

da prestação da caução, para o caso de ser a sentença executada 

provisoriamente.

Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da 

notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de 

força, inclusive arrombamento.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273266 Nr: 3131-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Martins de Almeida Ltda, Joaquim Martins de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a Executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor da 

dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não 

os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Verificado o não 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 do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.

A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigo 914, 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão efeito 

suspensivo.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188421 Nr: 9019-50.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Nunes Barbosa

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9019-50.2014.811.0004– Código 188421

Vistos.

Pugna o Exequente pela citação por edital do Executado.

Contudo, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontra o citando. Assim sendo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização (art. 256 do CPC).

No presente caso verifica-se que o Exequente não demonstrou ter 

esgotados os meios para localização de possíveis endereço do 

Executado.

Portanto, por ainda haver possibilidade de localização do Executado, 

indefiro, por ora, a citação por edital.

Intime-se o Exequente.

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.: 273965 Nr: 3520-46.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. G. LASMAR, Talita Gonzales Lasmar, 

GERALDA GONZALES LASMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a Executada para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor da 

dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o exequente não 

os tenha indicado, nos termos do artigo 829, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Verificado o não 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 do executado, na forma do art. 841, §§1º 

e 2º, do Código de Processo Civil.

A Executada poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, conforme artigo 914, 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231, desse Código. Os embargos não terão efeito 

suspensivo.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 21065 Nr: 403-77.2000.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos, José Arnaldo Janssen 

Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINÍCIUS DOS 

SANTOS - OAB:6923/MT, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291/MT

 PROCESSO 403-77.2000.811.0004 - CÓDIGO 21065

SENTENÇA

Vistos.

 Trata-se de cumprimento de sentença cujos exequentes Sérvio Túlio de 

Barcelos e José Arnaldo Janssen Nogueira, visam o recebimento de 

honorários de sucumbência em face do executado Aroldo Gomes da Silva.

Às fls. 160 e seguintes, o executado apresentou impugnação, alegando 

fato extintivo da obrigação, qual seja o pagamento, uma vez que o acordo 

celebrado nos autos da Ação de Execução, de Código 16824, encerrou, 

também, esta lide e deu quitação aos débitos, incluindo os de 

sucumbência.

Trouxe aos autos documentos que faz prova do alegado, como o acordo, 

de fls. 172, o recibo dos honorários, de fls. 176, e acórdão que reconhece 

a quitação da obrigação relativa aos honorários de sucumbência, de fls. 

182/ss.

Os exequentes não se manifestaram acerca da impugnação.

É o relatório.

Diante do conjunto probatório acostado aos autos, os quais corroboram os 
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termos da impugnação ofertada pelo executado, conclui-se pelo fato 

extintivo da obrigação - o pagamento -, o que enseja, por consequência, a 

extinção da ação de cumprimento de sentença.

Isso porque, no acordo celebrado, homologado posteriormente pelo juízo, 

dá total quitação aos débitos, o que se inclui os de sucumbência, e 

encerra eventuais ações relativas aos débitos contraídos entre as partes. 

Dessa forma, não assiste razão a pretensão do executado em receber 

honorários de sucumbência.

Diante disso, julgo extinto o processo de execução em virtude da extinção 

total da dívida, com base no artigo 924, inciso III, do Código de Processo 

Civil.

Promovam-se as baixas e anotações de costume.

Custas pelo exequente.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 174659 Nr: 8127-78.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Alberto de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuber Custodio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO ROBERTO SOUSA 

PRADO - OAB:MT n.º 8.793-A

 Vistos.

Intime-se o executado, conforme requerido a fl. 106.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208271 Nr: 8477-95.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: José Alves Feitosa, Sebastião Alves Feitosa, EZIO 

FERREIRA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Rodrigues Matos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 126/139, prazo QUINZE 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 5407-51.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Distribuidora de Armarinhos Ltda, 

Raimunda Ferreira de Abreu, Consuelo Almeida Dias, Raimundo Nonato 

Ferreira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Márcio e Silva Morais - 

OAB:11.035

 Vistos.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão bem como o 

requerimento de fl. 161/162.

Diga o exequente.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223602 Nr: 5019-36.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilheu Campos e Cia Ltda, Maria Angela de Lima 

Gomes Ilheu, José Manuel da Costa Ilheu Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5019-36.2016.811.0004 - Código nº 223602

Vistos.

Diante das frustradas tentativas de citação das partes requeridas, defiro a 

citação por edital.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 25 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 180908 Nr: 2813-20.2014.811.0004

 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 Maia Cabral, Geraldo Alves Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Freitas David, Suely Sijoca Santos 

Borges, Bereniz Gonçalves Costa Batista, Maria Alves Botelho

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2813-20.2014 – Código 180908

Vistos.

Diante das frutadas tentativas de citação das partes requeridas, defiro a 

citação por edital.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 238024 Nr: 14825-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maria Leal Flores, Marcus Vinicius leal Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonice Balbino de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso 

especial conhecido em parte e assim provido." (RSTJ 30/412). Sendo 

assim não se pode perder de vista que todo recurso tem que preencher 

os seus pressupostos de admissibilidade. No caso dos embargos de 

declaração, seus pressupostos intrínsecos se constituem na existência 

de obscuridade ou contradição no texto da decisão recorrida, ou na 

omissão de ponto importante sobre o qual o Juízo tinha o dever de se 

manifestar, o que não se verifica no presente caso.3. Dispositivo.I – 

Recebo os embargos, pois tempestivos, mas não os conheço posto que 

não há omissão na decisão prolatada.II – Intimem-se.III – Após, nada mais 

sendo requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos ao 

arquivo com as cautelas de praxe.Barra do Garças, 17 de abril de 2017. 

Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 267678 Nr: 17803-11.2017.811.0004

 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: Delfino Gomes da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 43/53, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268417 Nr: 18319-31.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magali Amorim Vilela de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, a intimação 

pessoal do exequente, para manifestar-se no presente feito, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção do mesmo, prazo CINCO 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211334 Nr: 10287-08.2015.811.0004

 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: Augusto Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martins Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 523 e seguintes do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269799 Nr: 888-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Batista Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, SYLVA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:, 

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:5.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277596 Nr: 5822-48.2018.811.0004

 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: Marcia Ribeiro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neydianne Batista Gonçalves - 

OAB:27529/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 5822-48.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 277596

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA COM PEDIDO DE 

REAJUSTE MONETÁRIO DO VALOR INDENIZATÓRIO movida por MARCIA 

RIBEIRA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A.

I – Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais e dos 

requisitos essenciais dispostos nos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Assim, RECEBO a exordial na forma da lei.

 II – Tendo em vista que a requerente apresentou, à fls. 22, declaração de 

hipossuficiência financeira, atestando sua condição de pobreza, na 

acepção jurídica do termo, presume-se, naturalmente, que não há como 

suportar dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais 

despesas processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, 

DEFIRO a justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do 

Código de Processo Civil.

III – CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, para, desejando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena de 

revelia e seus efeitos. O prazo deve ser contado a partir da tentativa de 

conciliação, se esta restar infrutífera.

IV – INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 12 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 14h30min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registra-se. Cite-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 18 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277343 Nr: 5630-18.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenna Rocha Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5630-18.2018 – Código 277343

VISTOS.

Trata-se de ação proposta por Juvenna Rocha Viana, em face de Márcio 

Ferrari postulando a dissolução de união estável com partilha de bens 

litigiosa cumulada com alimentos e tutela de urgência.

Diante do preenchimento dos requisitos recebo a inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

CITE-SE o requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 14.08.2018, 

às 08h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. INTIME-SE a autora por meio de seu advogado e NOTIFIQUE-SE 

o Ministério Público, se for o caso.

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, do CPC/2015).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 
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nº. 5.478/68.

Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir da 

data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 FIXO os alimentos provisórios em R$ 400,00 (quatrocentos reais), que 

deverão ser repassados diretamente à requerente, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, 

tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

II, do CPC/2015.

Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 17 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265593 Nr: 16552-55.2017.811.0004

 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: Debora Cristina Sousa Abreu Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Previ - Previdência dos Servidores 

Públicos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 16552-55.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 265593

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE MEDIDA 

ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA movida por DEBORA CRISTINA SOUSA 

ABREU VIANA em face de BARRA-PREVI – FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARRA DO 

GARÇAS.

 A parte autora requereu o deferimento de tutela provisória, por meio de 

decisão liminar, no sentido de que a requerida reestabeleça, 

imediatamente, o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez em favor da requerente, ou que seja determinado por este Juízo, 

antecipadamente, a produção de prova médica pericial para a constatação 

de incapacidade laboral.

Relata que era beneficiária do auxílio pleiteado, com afastamento das 

funções exercidas, a fim de que pudesse realizar o tratamento devido das 

enfermidades contraídas. Atualmente, encontra-se totalmente incapacitada 

para o trabalho em razão de sofrer com grave patologia, qual seja, 

Disautonomia do sistema nervoso autônomo (CID 10 – G90, a qual 

desencadeou diversas outras moléstias. Todas essas disfunções 

comprometeram seu estado físico e psíquico, impedindo-a de promover a 

atividade laborativa até então realizada, restando improvável sua 

reabilitação, o que implica em empecilho permanente para o trabalho.

Na exordial, consta que a perícia médica do Fundo Municipal não 

reconheceu a inaptidão, olvidando-se de todos os laudos demonstrados, 

em anexo nos autos, que comprovam, segundo a requerente, tal condição. 

Não obtendo êxito na via administrativa, por considerar que preenche 

todos os requisitos para a concessão do benefício almejado, procura o 

Judiciário para sanar suas insatisfações em demanda proposta.

Acrescenta-se ao narrado que a requerente afirma ser pessoa dotada de 

hipossuficiência financeira, não tendo condições para suportar custas 

iniciais e despesas processuais relacionadas, fato que enseja pedido de 

gratuidade da justiça para isenção dos dispêndios judiciais. Nesse sentido 

é que a parte autora busca a efetivação da prestação jurisdicional por 

meio do deferimento da tutela provisória de urgência requerida, objeto 

dessa decisão.

É o relatório. Passo a decidir.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da 

tutela provisória de urgência, exige-se: i) elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo.

Destarte, analisando os autos, percebe-se que não está configurada a 

probabilidade do direito, que indique, de maneira cristalina e evidente, o 

amparo e a necessidade de tutela jurídica por meio de medida liminar, visto 

que o objeto da lide confunde-se com o mérito, em que a análise deve ser 

estrita e cautelosa, feita com a relação jurídico-processual formada e 

lastro probatório inteiramente firmado, oportunizando-se a constituição do 

contraditório e da ampla defesa. Estas garantias constitucionais só podem 

ser sucumbidas, em sede de antecipação de tutela jurisdicional, quando 

gritante nos autos esteja o direito ventilado, sem necessidade de apuração 

da extensão do possível ato ilícito em procedimento instrutório, o que não 

se vislumbra no caso em tela.

Noutro prisma, verifica-se ausência do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, desprovida a situação jurídica encontrada nos 

autos da necessidade de medida acautelatória e imediata, visto que 

subsiste o enquadramento da requerente, então servidora municipal, na 

relação de funcionalismo público na pessoa jurídica de direito público 

interno, mantenedora da requerida. Portanto, observa-se que a requerente 

não está de tudo desamparada, pois percebe a remuneração devida 

(salário), como contraprestação laboral, o que não implica ônus ou 

adversidade no prosseguimento do feito, até que o mérito seja resolvido 

ou que a demanda adentre a instrução, com produção probatória, uma vez 

esgotadas as tentativas de composição do conflito instaurado.

É o entendimento dominante da jurisprudência mansa e pacífica, a exemplo 

do que aduz o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

TUTELA ANTECIPADA. Apreciação do pedido após o contraditório. 

Ausência de elementos para imediata apreciação da liminar. Necessidade 

de instauração do contraditório para, só depois, com conhecimento mais 

profundo, se analisar o pedido do autor. Inexistência de dano irreparável 

ou de difícil reparação. Agravo desprovido. (TJ-SP - - ...: 

4741019420108260000 SP, Relator: Carvalho Viana, Data de Julgamento: 

15/12/2010, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/12/2010).

Dessa forma, não se vislumbrando urgência que justifique a procedência 

in limine litis e em inaudita altera pars, carece o pedido, no momento, de 

guarida jurisdicional de maneira a atender anteriormente à fase instrutória, 

comprometendo o deferimento da tutela provisória em medida liminar.

Assim, ausentes os requisitos essenciais autorizadores, previstos no 

dispositivo legal do art. 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar de 

tutela de urgência é a determinação de rigor. Isto posto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência mediante liminar.

 Tendo em vista que a requerente, em cumprimento à determinação no 

despacho de fls. 117, emendou a inicial, acostando documentos 

comprobatórios da situação de hipossuficiência financeira, como cópias 

de seus últimos holerites e demonstrativos de renda, que asseveram a 

necessidade de concessão do benefício pleiteado, DEFIRO a justiça 

gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

 Ademais, CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a presente ação 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, com observância das advertências 

legais dos arts. 335 e 344 do Código de Processo Civil. O prazo deve ser 

contado a partir da tentativa de conciliação, se esta restar infrutífera.

 INTIMEM-SE as partes para comparecer em audiência de 

conciliação/mediação que ora designo para o dia 12 de setembro de 2018, 

quarta-feira, às 15h00min (horário de Mato Grosso), na qual as partes 

deverão estar acompanhadas de seus procuradores, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer uma delas é considerada ato atentatório 

à dignidade da justiça e acarretará a aplicação de multa, conforme 

preceitua o art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 21 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 4309-31.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Bruno de 

Carvalho Modesto, Cornélio de Carvalho Modesto, Denise de Carvalho 

Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaques Barbosa S. Júnior - 

OAB:OAB/GO16794

 Intimação da parte executada, Recapagem de Pneus CDB Ltda, da r. 

sentença proferida nos autos, cuja parte dispositiva segue em frente 
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transcrita: ". Dispositivo. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, reconhecendo a ocorrência do fenômeno da prescrição 

intercorrente, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, " ex vi " do 

art. 487, II, do Código de Proceso Civil, aqui aplicado subsidiariamente (art. 

771, p.u. do CPC). Sem custas eis que o Estado é isento, nos termos do 

art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/01. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC, posto que o valor da 

presente executio é inferior a 500 (quinhenros salários mínimos). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. P. R. I."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 71024 Nr: 4309-31.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Recapagem de Pneus CDB Ltda, Bruno de 

Carvalho Modesto, Cornélio de Carvalho Modesto, Denise de Carvalho 

Modesto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaques Barbosa S. Júnior - 

OAB:OAB/GO16794

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado/apelado, RECAPAGEM DE PNEUS CDB 

LTDA,, para querendo, no prazo de QUINZE dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 111/116 e 117/124.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244471 Nr: 2375-86.2017.811.0004

 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: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDETE MARIA DOS SANTOS - 

OAB:61508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Pretende o causídico Moacir Jesus Barboza a reserva de honorários 

contratuais no patamar de 50% (cinquenta por cento) do valor principal 

obtidos no Precatório de n° 0328260-12.2014.4.01.9198 do TRF1, uma vez 

que este atuou na defesa da de cujus.

Entretanto, com a petição retro não fora acostada documentos que 

informe acerca do cumprimento do alvará de autorização.

Assim, oficie-se a Caixa Econômica Federal para que informe acerca do 

levantamento do alvará expedido as fls. 58.

Com a resposta, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266871 Nr: 17282-66.2017.811.0004

 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: EBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467

 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.

Citem-se as requeridas e intime-se o requerente – este só 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 2018, às 

16h00min (horário de 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, os 

Requeridos poderão 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).

 Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275621 Nr: 4498-23.2018.811.0004

 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: JPMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFds

 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.

Citem-se as requeridas e intime-se o requerente – este só 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 2018, às 

16h30min (horário de 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, os 

Requeridos poderão 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).

 Por fim, defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme os arts. 98 e 99 

do CPC.

Cumpra-se. Cite-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275955 Nr: 4702-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norsa Refrigerantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação de exibição de Documentos c/c Declaração de 

Inexistência de Dívida e Nulidade de Título de Crédito e Exclusão de 

Inscrição em Órgão de Proteção ao Crédito c/c com Perdas e Danos e 

Dano Material, proposta por Carlos Roberto das Neves em Face de Norsa 

Refrigerantes Ltda.

O autor pleiteia os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que contudo 

traga informações que comprovem sua hipossuficiência.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetue o pagamento 

das custas, bem como para que acoste aos autos instrumento de 

procuração.

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 244475 Nr: 2378-41.2017.811.0004
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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: Marcelo Salto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento s/a, W. G 

Ferreira Automóveis - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, Bruna Santos Carvalho - OAB:19963/O, Ivo Silveira 

da Rosa - OAB:OAB/MT 17.929, Jose Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13604-A/MT

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Considerando a ausência da parte reclamada que não fora intimada 

pessoalmente para ser ouvida na presente data, insistindo o autor na 

oitiva do Sr. Wilmar, redesigno a instrução para o dia 16 de julho de 2018, 

às 14h00min, nos termos do artigo 385, I, do CPC.

 Os presentes saem intimados.

 Intime-se pessoalmente o demandado mencionado, vindo as testemunhas 

independentemente de intimação.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246085 Nr: 3605-66.2017.811.0004

 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: Eliane Ferraz Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 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

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Encerrada a instrução, saem os presente intimados para memoriais.

Com as peças, venham-me conclusos para sentença.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249734 Nr: 6009-90.2017.811.0004

 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: Maria Aparecida Gonçalves Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT, Transportes 

Fluviais Slazar, Dário Rodrigues Salazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Mariano de Castro 

Silva - OAB:MT 19.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062, Lélis Bento de Resende - OAB:MT 12.675, LUIZ 

PAULO GONSALVES DE RESENDE - OAB:6271, RODRIGO XAVIER 

GUIMARAES - OAB:

 DELIBERAÇÃO

Vistos.

Encerrada a instrução, as partes apresentarão memoriais por escrito no 

prazo legal, vindo os autos para sentença em seguida.

 Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 264916 Nr: 16119-51.2017.811.0004

 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: Industria de Produtos Cerâmicos FAAT Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Argitec Indústria e comércio de produtos 

Cerâmicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, PATRÍCIA CARMO MARTINS - OAB:16844/MT, SILVIA 

MACHADO MUCHAGATA - OAB:16844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO 

MARTINS - OAB:14990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11483-B/MT

 VISTOS.

Considerando a manifestação do requerido de fl. 90, bem como a petição 

de fl. 102 da requerente, ambas manifestando o desinteresse na 

realização de audiência de conciliação.

 Determino o cancelamento da audiência de conciliação designada para 24 

de maio de 2018, às 15h30min (MT), nos termos do art. 334, §4º, I do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200826 Nr: 4282-67.2015.811.0004

 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: Ricardo Miranda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT Global Village Telecon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE HASSON - 

OAB:17727/A, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513, MÔNICA 

RUBINO MACIEL - OAB:10.297

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 10(dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222270 Nr: 4199-17.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor da Costa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lemes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Antonio Rodrigues 

Dias - OAB:14.452/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere a intimação de fls. 86, intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento dos emolumentos cartorários, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, devolva-se a presente carta ao 

juízo deprecante, após as baixas necessárias e com as homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276325 Nr: 4970-24.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grannus Agrobusiness Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Pilla Filho - 

OAB:33722/g0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a requerente, na pessoa de seu Defensor, para, no prazo de 30 

(trinta) dias, efetuar o pagamento das despesas processuais devidas 

referentes à quitação da Tabela (C) Distribuidor e Contador, sob pena de 

devolução da presente carta precatória.

Não havendo recolhimento, devolva-se com as devidas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 82244 Nr: 5511-09.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sidercino Soares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT, Reinaldo Freitas da Silva - OAB:24.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 Certifico que neste ato procedo a INTIMAÇÃO do Advogado da parte 

autora para comparecer à perícia designada para o dia 12/07/2018, às 

07:30, no seguinte endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL 

CARNEIRO/MT, localizada na Rua Dr. João Ponce de Arruda s/nº, Centro, 

Cidade: General Carneiro/MT, a ser realizada pelo Perito RODRIGO 

FERREIRA DE AZEVEDO, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266089 Nr: 16836-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislene Mendes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ranulfo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 

16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SANTIAGO FREITAS 

DINIZ - OAB:16.066/MT, Nádia Nayara Nardes Farias - OAB:MT 23.942

 PROCESSO CÓD. 266089

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.

 Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222270 Nr: 4199-17.2016.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor da Costa e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lemes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Antonio Rodrigues 

Dias - OAB:14.452/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, efetuar o pagamento dos emolumentos cartorários no valor de R$ 

315,00 (trezentos e quinze reais), à ser depositado no Banco do Brasil, 

AG. Nº 7140, C/C 6606-0, SERVENTIA DO 1° OFÍCIO REGISTRO DE 

ÍMOVEIS DE BARRA DO GARÇAS, CNPJ: 129.187.004.0001-02. Enviando 

cópia do comprovante de depósito via e-mail: cartório.1oficio@uol.com.br, 

informando juntamente o número da matrícula aqual será feita a 

averbação. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o pagamento dos 

emolumentos, a matrícula será devolvida ao arquivo central sem a devida 

averbação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206024 Nr: 7169-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: César Natal Magrini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lider Construções Elétricas, Genesio Pichler, 

Rui Ernani Bart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER 

DORNELLES DIAS - OAB:MT- 9.084 - A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Despejo proposta por Cesar Natal Magrini, 

em face de Líder Construções Elétricas LTDA, devidamente qualificados 

nos autos.

Em manifestação de fls. 101/103, o requerente informa que firmou acordo 

com o requerido e pugna pela homologação do mesmo para que produza 

efeitos legais com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

extinção do feito. Face ao exposto, considerando a transação efetuada 

entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados 

à fls. 101/103, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237623 Nr: 14556-56.2016.811.0004

 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: José Hamilton da Silva Martins

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A-MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação Anulatória de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

proposta por José Hamilton da Silva Martins, em face de Banco Itaú S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 52/53, a parte requerida informa que firmou 

acordo com o requerente e pugna pela homologação do mesmo para que 

produza efeitos legais com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b” do Código 

de Processo Civil.

Conforme se extrai da certidão de fl. 55, o advogado da parte autora foi 

intimado a se manifestar sobre o acordo entabulado, quedando-se inerte. 

Ademais, à fl. 60, denota-se que o autor foi intimado pessoalmente a se 

manifestar, sob pena de se restar caracterizada sua concordância tácita, 

deixando novamente decorrer o prazo para manifestação.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

extinção do feito. Face ao exposto, considerando a transação efetuada 

entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados 

à fls. 23, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 10408-02.2016.811.0004

 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 Leonardo Nunes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, LARISSA ALVES CANEDO - OAB:22.542, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Decisão Autos de cód. 231920 2. Dispositivo a) Incluo a relação jurídica 
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processual na sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca do dia 27.04.2018, às 7:30 horas (MT); b) Intimem-se as 

testemunhas apresentadas pelas partes em sede do art. 422, do CPP, 

conforme (fls. 894 e 901/903).; c) Intime-se o réu por carta precatória, 

requisitando-se sua presença e manutenção da prisão no Batalhão da 

Polícia Militar de Barra do Garças até o dia do julgamento; d) 

Convoquem-se os Jurados sorteados para as sessões de março (art. 

434, CPP); e) Providencie-se cópia da pronúncia (fls. 837/845) e desta 

decisão aos jurados (art. 472, parágrafo único, CPP); f) Indefiro o pedido 

de item ‘b’ de fl. 902, por se tratar de ônus da defesa; g) Intimem-se o 

Ministério Público e a Defesa Técnica; h) Cumpra-se. Barra do Garças, 

04.04.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 269202 Nr: 455-43.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Editon Teixeira de Sousa, José Robson Moizes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 269202

Em 09.04.2018, às 14h36min(MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Presente o Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, Presente os Defensores Edemar Barbosa 

Belém, patrocinando a defesa do réu Editon Teixeira de Sousa, e Hugo 

Ramos Vilela, patrocinando a defesa do réu José Robson Moizes de Lima. 

Presentes os réus. Realizada a oitiva das testemunhas Raimundo Oliveira 

Silva Neto e Rubens de Aguirre. Determinada a diligência pelo oficial de 

justiça, para a localização das testemunhas, o que restou positiva para 

uma delas, a qual saiu intimada para audiência adiante designada. Após, o 

MM Juiz decidiu: “1. Designo a oitiva de Gildon Lopes Teixeira, para o dia 

13.04.2018, às 13 Horas (MT). 2. Sirva este termo como requisição dos 

presos.”

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 ________________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

 Promotor de Justiça

________________________________

Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

 _____________________________

 Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ___________________________

Editon Teixeira de Sousa

réu

___________________________

José Robson Moizes de Lima

réu

Termo de Oitiva

Autos de cód. 269202

Em 09.04.2018, às 14h36min(MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Presente o Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, Presente os Defensores Edemar Barbosa 

Belém e Hugo Ramos Vilela. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha Raimundo Oliveira Silva Neto. Realizada a oitiva, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 ________________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

 Promotor de Justiça

________________________________

Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

 _____________________________

 Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ___________________________

Raimundo Oliveira Silva Neto

Testemunha

 Termo de Oitiva

Autos de cód. 269202

Em 09.04.2018, às 15h36min(MT), na sala de audiência, presente o MM 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Presente o Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes, Presente os Defensores Edemar Barbosa 

Belém e Hugo Ramos Vilela. Realizado o pregão, compareceu a 

testemunha Rubens de Aguirre. Realizada a oitiva, gravada em áudio. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 ________________________________

Wdison Luiz Franco Mendes

 Promotor de Justiça

________________________________

Edemar Barbosa Belém

 Defensor Público

 _____________________________

 Hugo Ramos Vilela

 Defensor Público

 ___________________________

Rubens de Aguirre

Testemunha

Ordem de serviço

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento nos autos de cód. 

269202/Primeira Vara Criminal, determino ao Sr. Oficial de Justiça, de 

plantão, Jorge Luiz de Moura, que empreenda diligência para averiguar se 

Fábio Luiz Santos de Lima Junior, Gleison Mesquita Souza, Juliel Chicuta 

Lopes dos Santos, Dalyson José Almeida de Souza, Gabriel Felipe Alves 

dos Santos e Gildon Lopes Teixeira, ainda trabalham na obra do Atacadão 

e, caso ainda trabalharem, intime-os para comparecerem na audiência 

designada no dia 13.04.2018, às 13:00 (MT), na sala de audiências da 

Primeira Vara Criminal.

 ___________________________

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 39804 Nr: 1581-22.2004.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtenir Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 341.793/794.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 260363 Nr: 13207-81.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Bastos Santana, Daniel Nascimento 

Moura, Dhyogo Cesar Vieira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - 
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OAB:23287, FABIO DOS SANTOS LEITE - OAB:22620, Reinaldo Leite 

de Oliveira - OAB:MT 12.971

 Decisão

Autos de cód. 260363

1. Trata-se de ação penal em desfavor de Daniel Nascimento Moura, 

nascido dia 22.11.1993, filho de Lindomar Castilho Dias de Moura e Luzia 

Rosa do Nascimento e Dhyogo César Vieira Pereira, nascido dia 

16.04.1998(com apenas 19anos de idade à época dos fatos), filho de 

Carlos Wesley Pereira da Silva e Rozângela Vieira da Silva e Fábio Bastos 

Santana nascido dia 17.11.1994, filho de Manoel Caligaris Santana e Maria 

Ernestina Bastos, estão incursos no art.33, caput, da Lei 11.343/06, com 

as implicações da Lei 8.072/90.

2. Às fls. 240/241, os acusados Fabio Bastos Santana e Daniel 

Nascimento Moura demonstram interesse de recorrer do teor da sentença 

condenatória.

3. A defesa de Daniel Nascimento Moura apresentou recurso de apelação 

às fls.256/271.

4. defesa de Fábio Bastos Santana apresentou razões de apelação de 

fls.285/293.

5. Escorreita a legitimidade recursal, nos termos do art. 593, CPP. Por ser 

tempestivo, recebo o recurso.

6. Já apresentadas as razões (fls. 256/271) e 286/293 e as contrarrazões 

(fls. 299/3198), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 20.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Autos nº 219026

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Valdyr Coelho de Sousa Filho, 

nascido em 21.08.1986, filho de Valdyr Coelho de Sousa e Jacyra Alves 

da Silva Coelho de Sousa, ostentando duas guias de execução penal:

 a) Guia de fl. 05-05v, estampando condenação à pena corpórea de 01 

(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituindo-a por duas restritivas 

de direito, conforme decisão proferida em acórdão de fls. 132-144, pela 

prática do delito descrito no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso III, da Lei 

n°11.343/2006, tendo os fatos sido cometidos em 17.09.2015.

 b) Guia de fl. 208-208v, estampando condenação à pena de 02 (dois) 

anos e 02 (dois) meses de reclusão, por infração ao art. 213, c/c art. 14, 

inciso II, todos do Código Penal, tendo os fatos sido cometidos em 

04.09.2016.

 O reeducando encontrava-se cumprindo a reprimenda em regime 

semiaberto. Ocorre que, no dia 03.02.2018, foi autuado em flagrante delito 

pelos delitos de desobediência, incêndio, furto e porte ilegal de arma de 

fogo, sendo o flagrante homologado, convertendo a prisão em flagrante 

em prisão preventiva, pelo que, nos termos da Súmula 526, do STJ, o 

reeducando foi regredido cautelarmente, fl. 343.

 Após, pela defesa técnica, fls.245/246, é postulada a progressão de 

regime para o semiaberto, dispensando o uso de tornozeleira eletrônica, 

vez que atingido o lapso temporal.

 Às fls. 347, o Ministério Público manifesta pelo indeferimento do pedido.

 É o breve relato.

2. Fundamentação

Analisando detidamente os presentes autos, verifico que o reeducando foi 

inserido ao regime semiaberto em 12.06.2017, condicionado ao uso de 

tornozeleira eletrônica, conforme decisão de fls. 298/302-v, expedida pelo 

Juízo da Comarca de Água Boa – MT.

Quando do cumprimento de alvará de autorização, pelo reeducando foi 

informado endereço em que manteria domicílio, a saber, Rua Dom Bosco, 

n°620, centro, Torixoréu – MT, remetendo-se os autos para a presente 

Comarca.

Verifico a existência de cálculo de pena em fl. 314, apontando como data 

para progressão de regime em 24.02.2018.

 Contudo, imperioso mencionar o reconhecimento de falta grave no curso 

da execução penal distribuída em desfavor do reeducando, quando de 

sua prisão em flagrante no período de 03.02.2018, alterando a data base 

para progressão.

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. FUGA. 

REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 

127 DA LEP. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DA 

PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Fica o 

apenado sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando 

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Precedentes do 

STJ. 2. Do reconhecimento da falta grave decorrem: a regressão de 

regime, a perda dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo da 

pena para concessão de benefícios. 3. Diferentemente, a prática de falta 

grave não acarreta a interrupção do prazo para aquisição do livramento 

condicional, indulto ou comutação de pena, por falta de previsão legal. 4. 

Recurso especial conhecido e provido para, anulando o acórdão 

recorrido, restabelecer a decisão de fls. 45/48.

(STJ - REsp: 1179687 RS 2010/0024584-2, Relator: Ministro ARNALDO 

ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 15/04/2010, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 10/05/2010)

Ademais, verifico o descumprimento da condição determinada em Juízo, 

quando da progressão do reeducando ao regime semiaberto, pois, restou 

demonstrado a protelação injustificada pelo reeducando, em proceder a 

instalação de equipamento de monitoração eletrônica, sendo devidamente 

instalada na data de 01.02.2018, fl. 331-v, pelo que deixo de reputar o 

período de 19.12.2017 à 31.01.2018 como pena cumprida

Pelo exposto, diante do cálculo de pena atualizado em fl. 348, indefiro a 

progressão do reeducando.

3. Dispositivo

a) Afasto por hora o pedido defensivo de fls. 345/346.

b) Junte-se novo cálculo de pena.

c) Aguarde-se o regular cumprimento de pena.

d) Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças, 14.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 219026 Nr: 2217-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdyr Coelho de Sousa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 354.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234082 Nr: 12087-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Decisão

Autos de cód. 234082

 1. Apresentados os documentos novos potencialidade de absolvição 

sumária ou rejeição da denúncia, vistas ao Ministério Público, em respeito 

ao princípio do acusatório.

 2. Com a manifestação do Ministério Público, conclusos.

Barra do Garças-MT, 22.03.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão
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 Cod. Proc.: 226446 Nr: 6742-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Péricles Santos Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, Vinicius de Oliveira 

Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 1. O réu, nas fls.192/195, postula a retirada do monitoramento eletrônico, 

sustentado que realizará exame eletroencefalograma no hospital 

Universitário Júlio Muller, na cidade de Cuiabá, sendo que, ao realizar o 

referido exame com o aparelho eletrônico, pode comprometer o seu 

resultado.

2. Afasto o pedido supra, uma vez que não restou comprovado pelo réu, o 

pedido médico para realização do exame, nem justificativa médica quanto 

à necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica, para fins de 

realização do exame.

 3. Intimem-se.

4. Após, conclusos para sentença.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 162166 Nr: 3238-18.2012.811.0004

 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 de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199

 Nos termos do art. 432 do Código de Processo Penal, sirvo-me do 

presente para intimá-lo para acompanhar o Sorteio dos Jurados que 

atuarão na Segunda Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca no dia 24.04.2018, às 13h30mim(MT), no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 9203 Nr: 2284-94.1997.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coalideg Carlos dos Santos, Coldevan Carlos 

Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO JOSÉ LUZ COSTA - 

OAB:8.954

 Nos termos do art. 432 do Código de Processo Penal, sirvo-me do 

presente para intimá-lo para acompanhar o Sorteio dos Jurados que 

atuarão na Segunda Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca no dia 24.04.2018, às 13h30mim(MT), no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 172082 Nr: 4907-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRI PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yuri Silva Vasconcelos, Marcos Divino Lima de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 

5.876, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Nos termos do art. 432 do Código de Processo Penal, sirvo-me do 

presente para intimá-lo para acompanhar o Sorteio dos Jurados que 

atuarão na Segunda Reunião Ordinária do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca no dia 24.04.2018, às 13h30mim(MT), no Gabinete da 1ª Vara 

Criminal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 169076 Nr: 1050-18.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wamerson Ribeiro do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que o cálculo de fl. 167/198 foi encartado na Guia de 

Execução Penal para posterior intimação e cobrança da pena de multa. 

Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, remeto os 

presentes autos ao Cartório Distribuidor, Contador e Partidor desta 

Comarca para proceda à anotação à margem da distribuição as custas 

referente a Tabela "C".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 218749 Nr: 2051-33.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Francis dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 218749

Em 17.04.2018 às 13h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o réu. Presente a vítima Dyego Vinicius Gonçalves 

Gonzaga, bem como a testemunha Cleodete Souza Araujo Dutra. 

Realizadas as oitivas. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Designo a oitiva de 

Diego de Matos e Gilberto dos Santos para o dia 26.09.2018 às 14h (MT). 

2. Sai o réu intimado.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

__________________________________

Wellington Francis dos Santos

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 218749

Em 17.04.2018 às 13h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Dyego Vinicius Gonçalves Gonzaga

Vítima

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 218749

Em 17.04.2018 às 13h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 
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assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Cleodete Souza Araujo Dutra

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 201979 Nr: 4937-39.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Carvalho Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 201979

Em 17.04.2018 às 13h00min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Após, o MM Juiz sentenciou, absolvendo o réu, 

nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, determinando 

ainda o arquivamento imediato dos autos, tendo em vista que as partes 

não irão recorrer. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 235307 Nr: 12953-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 235307

Em 17.04.2018 às 17h35min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizada a oitiva 

da testemunha Istenio Alexandre da Silva e Weverton Lacerda Cunha. 

Realizado o pregão, ausente a ré. Ministério Público postulou por vistas 

para localizar a testemunha Felipe Silva Costa. Após, o MM Juiz, decidiu: 

“1. Vistas às partes para localizar a testemunha Felipe Silva Costa”. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 235307

Em 17.04.2018 às 17h37min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Istenio Alexandre da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 235307

Em 17.04.2018 às 17h45min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Weverton Lacerda Cunha

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 198497 Nr: 2799-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 198497

Em 18.04.2018 às 14h34min, 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. Consignada a 

presença dos estagiários de direito Vilmone Cruz de Assis, Clarice 

Victoria Moreira, Maria Cecília Albernaz e Geovana Furtado Oliveira. 

Realizado o pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas. O 

Ministério Público e Defensoria Pública desistem da testemunha Vanda 

Ribeiro de Lima. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Designo a oitiva da vítima 

Arlindo Ribeiro de Lima para o dia 26.09.2018, às 15:30 (MT), saindo o réu 

intimado. 2. Homologo a desistência da testemunha Vanda Ribeiro de 

Lima”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Alex Fonseca

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 198497

Em 18.04.2018 às 14h28min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito
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 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Antonio Primo Partezani

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 198497

Em 18.04.2018 às 14h32min, 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. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Cláudio Lionis Gonzaga

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 198497

Em 18.04.2018 às 14h37min, 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. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Marlon Valadares da Silva

Testemunha

Termo de Interrogatório

Autos de cód. 198497

Em 18.04.2018 às 14h34min, 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. Realizado o 

pregão, compareceu a ré. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Alex Fonseca

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205675 Nr: 6984-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 205675

Em 18.04.2018 às 14h34min, 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. Consignada a 

presença do estagiário de direito Vilmone Cruz de Assis. Realizado o 

pregão, ausente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Lucicleia 

Raimunda de Souza, Alice Ferreira da Silva e Jair Gabriel Ferreira. 

Ministério Público e Defensoria Pública manifestaram pela desistência da 

testemunha faltante. Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência 

da testemunha Vitor Emanoel Batista Sales. 2. Decreto a revelia do réu. 3. 

Vistas às partes para alegações finais por memoriais.”. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 205675

Em 18.04.2018 às 14h04min, 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. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Lucicleia Raimunda de Souza

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 205675

Em 18.04.2018 às 14h14min, 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. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Alice Ferreira da Silva

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 205675

Em 18.04.2018 às 14h14min, 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. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha, gravada em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Edemar Barbosa Belem

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________
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Jair Gabriel Ferreira

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226354 Nr: 6690-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Richard Brito Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 226354

Em 19.04.2018 às 14h17min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Weverton 

Lacerda Cunha, Fábio Lima Correia e Divino Vicente de Oliveira. 

Consignada a presença dos estagiários de Direito Joao Victor Henrique 

Cordeiro e Felipe Mateus Novais do Nascimento. O Ministério Público e 

Defensoria Pública manifestam pela desistência da testemunha faltante. 

Após, o MM Juiz, decidiu: “1. Homologo a desistência da testemunha 

faltante. 2. Vistas às partes para alegações finais por memoriais.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

_____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_________________________________

Gabriel Richard Brito Silva

Réu

 Termo de Oitivas

Autos de cód. 226354

Em 19.04.2018 às 15h17min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Weverton Lacerda Cunha

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 226354

Em 19.04.2018 às 15h25min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Fábio Lima Correia

Testemunha

Termo de Oitivas

Autos de cód. 226354

Em 19.04.2018 às 15h29min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu a testemunha descrita e assinada abaixo, já 

qualificada nos autos. Realizada a oitiva da testemunha na ausência do 

réu por manifestar temor. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Divino Vicente de Oliveira

Testemunha

 Termo de Interrogatório

Autos de cód. 226354

Em 19.04.2018 às 15h25min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o 

pregão, compareceu o réu. Ato contínuo, esclarecido sobre o direito ao 

silêncio (art. 5º, inc. LXIII, CF/88, c/c art. 185, § 2º, CPP) e sobre a 

possibilidade de consulta reservada com o seu Defensor, o MM. Juiz 

iniciou o interrogatório, obtendo as seguintes respostas gravadas em 

áudio. Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 _________________________________

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 _____________________________ __________________________

 Wdison Luiz Franco Mendes Hugo Ramos Vilela

 Promotor de Justiça Defensor Público

_______________________________

Gabriel Richard Brito Silva

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 236341 Nr: 13677-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Gustavo Lima e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A

 Decisão

Autos 13677-49/2016 (236341)

 1. Relatório

O denunciado Frederico Gustavo Lima e Silva está incurso na figura típica 

do art. 168, §1º, inciso III, do CP, pela suposta apropriação de coisa móvel 

alheia, consistente em 01 (um) tablete Galaxy TAB4, marca Samsung, 

modelo SM-T531 10.1 pol. (com carregador e fone de ouvido), avaliado em 

R$ 1.400,00(mil e quatrocentos reais), de que tinha a detenção em razão 

da sua profissão, em prejuízo da empresa Motogarças Comércio e 

Participações LTDA (fls.03/04).

A decisão que recebe a denúncia, designou audiência para oferecimento 

da suspensão condicional do processo para o dia 10.05.2018 às 15:25 

(fl.36). Ciente desta decisão (fl.37), o advogado constituído, relatou que o 

denunciado está internado no centro de Reabilitação Renascer e, 

consequentemente não comparecerá nessa audiência, pedindo, então, a 

redesignação para data posterior a internação.

Em fl.41, o centro de Reabilitação Renascer declarou a internação 

voluntária do denunciado pelo período de 06 (seis) meses, a contar do dia 

26.03.2018.

Diante da ocorrência o Ministério Público manifestou favoravelmente ao 

pedido do advogado, para redesignação desta, para data posterior ao mês 

de setembro do corrente ano.

 2. Dispositivo

a) Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 06.11.2018 às 12h00mn (horário de MT).
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b) Intimem-se.

c) Cumpra-se.

Barra do Garças, 24.04.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 190681 Nr: 10793-18.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 2.Dispositivoa)Acolho o pedido de fls. 112/115, pelo que revogo a prisão 

preventiva, do acusado Walter Carrijo Ferreira, substituindo-a pelas 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) proibição de contato 

e aproximação a menos de 200 (duzentos) metros, com as seguintes 

pessoas: 1) Olímpia dos Santos (conselheira tutelar); 2) Cristina Ferreira 

Pinheiro (mãe da vítima), e 3) Camila Ferreira de Sousa (vítima), nos termos 

do art. 319, inciso III, do CPP; b) recolhimento domiciliar no período noturno 

e nos dias de folga com monitoração eletrônica (das 20h às 05h), nos 

termos do art. 319, inciso V e IX, do CPP; c) obrigação de manutenção de 

endereço atualizado nos autos, e d) comprovação de trabalho 

lícito;b)Expeça-se alvará de soltura observando-se as condições fixadas 

no item ‘a’;c)Comunique-se a soltura do acusado nos autos do HC nº 

1003929-17.2018.8.11.0000/ 3ª Câmara Criminal/ TJMT;d)Intimem-se as 

v í t i m a s ,  n o s  t e r m o s  d o  a r t .  2 0 1 ,  §  2 º ,  d o 

CPP;e)Intimem-se;f)Cumpra-se.Barra do Garças, 26.04.2018Douglas 

Bernardes RomãoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 155606 Nr: 7613-96.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Ferreira de Souza, Damião de 

Oliveira Soares, Jorge Marcelo Souza Nazario, Gisney da Cruz Nogueira, 

Ricardo Xavier Sousa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Vanderley Souza Amorim - 

OAB:10.207

 Em 11.05.2018, às 13h00, na sala de audiência, presente o MMº. Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela e o advogado 

Vanderley Souza Amorim. Ausentes os réus. Prejudicada a instrução 

diante da ausência de intimação dos réus Jorge Marcelo Souza Nazario, 

Gisney da Cruz Nogueira e Alexsandro Ferreira de Souza, por motivo de 

não cumprimento da carta precatória expedida para a Comarca de Cuiabá. 

Realizada a oitiva da testemunha Nelsi Moeller, cujo relato não apresenta 

fato relevante para a deslinde da ação penal. Após o MM Juiz decidiu: 

“1.Declaro extinta a punibilidade do réu Ricardo Xavier Sousa Lopes, nos 

termos do art.107, inciso I, do Código Penal. 2.Designo audiência de 

instrução para o dia 07.11.2018 às 15h00 (MT). 3.Expeça-se precatória 

para a Comarca de Cuiabá para a intimação dos réus. 4.Requisite-se a 

presença de Jorge Marcelo Souza Nazario porque preso na Comarca de 

Cuiabá. 5.Intime-se por DJe a defesa técnica constituída. 6.Intime-se a 

testemunha Edson Carlos Vilela Barbosa. 7.Vistas ao Ministério Público 

para localizar endereço de Marcus Garcia Arruda. 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.: 238076 Nr: 14845-86.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Tolentino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 238076

Em 16.05.2017, às 17h16min, 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. Ausente o réu. 

Consignada a presença da estagiária de direito Geovana Castro da Costa. 

Realizada a oitiva das testemunhas Flavio Barbosa da Silva e Rui dos 

Santos. Após o MM Juiz decidiu: “1. Decreto a revelia do réu. 2. Vistas às 

partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 187514 Nr: 8309-30.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhony César de Oliveira, Fernando Ferreira 

Abreu, Maicon Vinicius Ribeiro Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 187514

Em 16.05.2017, às 16h21min, 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 

Fernando Ferreira Abreu. Consignada a presença da estagiária de direito 

Geovana Castro da Costa. Realizada a oitiva das testemunhas Ted 

Tavares da Costa e Fernando Laurindo de Souza. O Ministério Público 

insiste na testemunha Sidney Cardoso da Silva. Ministério Público e 

Defensoria Pública desistem da testemunha Vicktor Ryduan Garcia 

Modesto. Após o MM Juiz decidiu: “1. Homologo a desistência da 

testemunha Vicktor Ryduan Garcia Modesto. 2. Designo audiência para 

oitiva de Sidney Cardoso da Silva para a data 07.11.2018, às 16hrs (MT), 

saindo o réu Fernando Ferreira Abreu devidamente intimado. 3. 

Requisite-se os réus Fernando Ferreira Abreu e Maicon Vinicius Ribeiro 

Brito.” 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.: 45805 Nr: 560-50.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Aires Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Camargo de Brum - 

OAB:25292/GO

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 547

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 161456 Nr: 2338-35.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Castro, André Antônio 

Carias de Souza, Juarez Sousa Barboza, Alessandro Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Reinaldo 

Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO
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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.: 259032 Nr: 12185-85.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamal Mahmud Lucas Wadi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003

 Termo de Assentada

Autos de cód. 259032

Em 10.05.2018, às 13h30min, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, defesa técnica na pessoa do Advogado Samir Mahmud 

Castro Wadi. Presente o réu. Realizado o pregão, presente o réu. O 

Ministério Público ofereceu as seguintes condições aceitas pelo réu: “1. 

Suspensão do processo por 02 (dois) anos; 2. Não frequentar bares, 

prostíbulos, bocas de fumo e pontos de tráfico; 3. Não sair da comarca 

por mais de 10 (dez) dias sem comunicação prévia ao juízo; 4. 

Comparecimento mensal em juízo; 5. Não beber, não usar entorpecentes, 

não portar armas ou munições; 6. Perda do valor da fiança.” O MM Juiz 

decidiu: “1.Homologo a suspensão condicional. 2. Aguarde-se o 

cumprimento. 3. Remeta-se os valores à conta vinculada à resolução 

154/CNJ.” 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.: 258228 Nr: 11651-44.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Lourenço Lemes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edval Martins Marconcini - 

OAB:MT 20.331

 Termo de Assentada

Autos de cód. 258228

Em 10.05.2018, às 13h45min, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, defesa técnica na pessoa do advogado Adilson Luiz 

Esteves Silva. Presente o réu. Realizado o pregão, presente o réu. O 

Ministério Público ofereceu as seguintes condições aceitas pelo réu: “1. 

Suspensão do processo por 02 (dois) anos; 2. Não frequentar bares, 

prostíbulos, bocas de fumo e pontos de tráfico; 3. Não sair da comarca 

por mais de 10 (dez) dias sem comunicação prévia ao juízo; 4. 

Comparecimento mensal em juízo; 5. Não beber, não usar entorpecentes, 

não portar armas ou munições; 6. Pagamento de prestação pecuniária, no 

valor de um salário mínimo, divididas em cinco parcelas iguais e mensais.” 

O MM Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão condicional. 2. Aguarde-se o 

cumprimento. 3. Remeta-se os valores à conta vinculada à resolução 

154/CNJ.” 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.: 226091 Nr: 6535-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277022 Nr: 5427-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxuel Valadão Andrade - 

OAB:17296

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 204503 Nr: 6312-75.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 223861 Nr: 5192-60.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Feitosa Viana, Joseph Aparecido 

Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karla Brandi 

Hohlenverger - OAB:MT 17.584, Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 3.Dispositivoa)Absolvo o acusado Joseph Aparecido Pereira da Silva, 

pelo crime descrito no art. 33, da Lei n°. 11.343/06, nos termos do art. 386, 

inciso VII, do CPP; b)Condeno o acusado Frederico Feitosa Viana como 

incurso na sanção do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, aplicando-lhe, a 

pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente no regime 

semiaberto (art. 33, § 2°, alínea ‘b’, CP), vedada a substituição e a 

suspensão condicional da pena, com direito de recorrer em liberdade; 

c)Condeno o acusado Frederico Feitosa Viana ao pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multas na razão de 1/30 do salário mínimo o 

dia-multa;d)Declaro a perda em favor da União do aparelho celular 

Samsung, modelo: GTS5312C, Preto, IMEI 354477060618016, apreendido 

em posse do acusado Frederico Feitosa Viana (artigo 63, da Lei 

11.343/06);e)Devolva-se os aparelhos celulares apreendidos em posse de 

Joseph Aparecido Pereira da Silva e de Alaff Aguiar;f)Concedo gratuidade 

ao acusados;g)Destrua-se a droga apreendida;h)Na intimação dos réus 

quanto à sentença, seja cumprido o art. 1.421, da CNCGJ-TJMT;i)Com o 

trânsito em julgado: 1) comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 15, inc. III, 

CF/88); 2) forme-se o Executivo de Pena, e 3) cumpra-se o art. 63, § 4º, 

da Lei nº. 11.343/06;j)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se, após o trânsito em julgado e ultimadas as determinações 

supra.Barra do Garças/MT, 22.5.2018.Douglas Bernardes RomãoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103431 Nr: 8435-22.2010.811.0004

 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): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Quanto à sessão de julgamento designada para o dia 21.06.2018, às 

07h30min, considerando que, este magistrado estará ausente da comarca 

participando do Programa de Formação de Formadores da ENFAM (Escola 

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), no período 

compreendido entre 19 e 21 de junho, redesigno a sessão para o dia 

26.06.2018, às 07h30min.3.Dispositivoa)Indefiro o pleito ministerial de 

realização de diligências constante à fl. 3649, ante a preclusão 

consumativa;b)Redesigno a sessão de julgamento para o dia 26.06.2018, 

às 07h:30min;c)Int imem-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 

22.05.2018Douglas Bernardes RomãoJuiz de Direito

 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

 Ofício 33/2018- Gab. 1ª Vara Criminal

Código de Rastreabilidade nº 81120183376132– 3ª Secretaria Criminal

Processo Original: 4615-14.2018.811.0004 – 275825 (Primeira Vara 

Criminal)

Habeas Corpus nº. 1004750-21.2018.8.11.0000- Barra do Garças/MT – 

Classe 307 – CNJ

 Paciente: Aroldo Karaja rodrigues Galvao

Impetrante: Ana Karla Brandi Hohlenverger

Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

Tive a honra de tomar ciência da requisição de informações oridunda 

deste Sodalício, mediante recebimento de documentos via malote digital.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante distribuído para a 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Barra do Garças/MT, tendo como autor do fato Aroldo 

Jaraja Rodrigues Galvão, preso em flagrante delito na data de 21.04.2018, 

pela prática do delito tipificado no 33, da Lei 11.343/06.

 Realizada audiência de custódia, fl.37, o flagrado teve sua prisão 

convertida em preventiva, nos termos do art. 312, caput do Código de 

Processo Penal, vez que presentes indícios suficientes de autoria, termo 

de apreensão fl. 21, e materialidade, confirmada pela própria prisão em 

flagrante do autuado em sua residência, negando ainda a aplicação de 

cautelares previstas no art. 319, do CPP, haja vista a ineficácia destes no 

presente caso, vez que, em tese, o autuado realizava a mercancia e 

produção de drogas em sua residência.

Em sede de pedido de reconsideração, fls.44/54, é postulado pela defesa 

técnica a revogação do aprisionamento cautelar, nos termos do art. 10, 

item 2, do Decreto n°5.051/04, pelo fato do flagrado pertencer a um povo 

indígena, não possuindo entendimento do caráter ilícito do qual esta sendo 

acusado. Relata ainda que o flagrado possui doença psiquiátrica, fazendo 

uso de medicamentos controlados. Subsidiariamente, requer a aplicação 

de medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo 

Penal, reafirmando os predicados pessoais do flagrado.

O Ministério Público oferta cota de fl. 62, onde manifesta pelo 

indeferimento das pretensões defensivas.

O pedido defensivo foi devidamente analisado e indeferido, conforme 

decisão de fls. 67/67-v, vez que pela defesa técnica, não foram expostos 

fatos novos capazes de alterarem a situação fática, permanecendo 

inabaláveis os fundamentos da prisão, decretada em sede de audiência de 

custódia.

Quanto a alegação de uso de medicamentos contínuos, estes não 

significam por si só, possibilidade de legitimação da contuda reputada do 

tráfico, na decisão proferida em audiência de custódia.

 Atualmente, o feito aguarda a distribuição do respectivo inquérito policial.

Seguem anexadas cópias dos documentos que reputo importantes para a 

melhor análise do writ: a) cópia de termo de assentada da audiência de 

custódia que converteu a prisão do flagrado; b) cópia da mídia de 

audiência de custódia, encaminha e c) cópia de decisão que indeferiu 

pedido de reconsideração.

Sendo que me resta para o momento, renovo protesto de estimas e 

consideração.

Barra do Garças, 23 de maio de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Ao

Exmo. Sr. Relator Dr. Juvenal Pereira da Silva

Terceira Câmara Criminal

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 241955 Nr: 659-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Camerino de Carvalho e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 241955

Em 23.05.2018, às 14h00min, 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 das testemunhas KAíme Costa Fonseca e Ilton Soares 

de Oliveira Júnior. O Ministério Público insiste na oitiva da testemunha Jair 

Oliveira Sobrinho. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Designo audiência para 

oitiva da testemunha Jair Oliveira Sobrinho em 20.09.2018, às 16hrs (MT). 

2. Sai o réu intimado.” 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.: 216161 Nr: 557-36.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Camerino de Carvalho e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 216161

Em 23.05.2018, às 14h05min, 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 das testemunhas Ryanne Araujo Soares, Pedro Augusto 

Peixoto Rodrigues, Ronan de Sousa Toledo e Jailson Galvão de Souza. 

Consignada a presença dos estagiários de Direito Glauber Gomes Ferrari 

e Douglas Pompílio Bispo Silveira. Realizado o interrogatório do réu. Após, 

o MM Juiz decidiu: “1. Vistas às partes para alegações finais por 

memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 76787 Nr: 414-28.2008.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Termo de Assentada

Autos de cód. 76787

Em 23.05.2018, às 14h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão e o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes. Ausente o reeducando. Prejudicada a justificação. Após, 

o MM Juiz, em áudio, determinou: “1. Decreto a regressão do reeducando, 

determinando a expedição de mandado de prisão, com validade até 

22.05.2022, devendo ser inscrito no BNMP. 2. Remete-se guia provisória 

até a prisão.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 
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que vai assinado por todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248043 Nr: 4911-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Ilário da Costa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ ILÁRIO DA COSTA JÚNIOR, Cpf: 

99857766153, Rg: 5.732.217, Filiação: Luiz Ilário da Costa e Nelcina da 

Silva Costa, data de nascimento: 07/06/1978, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, convivente, pintor e montador de veículo/construtor, 

Telefone 99220-4723/992462236. 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 pela prtatica do delito 

descrito no art. 129,§9º, do código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 

11.340/2006

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 21 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 260405 Nr: 13233-79.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Silva 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): ANTÔNIO MARCOS SILVA DOS SANTOS, 

Cpf: 00153275588, Rg: 068.658.907-6, Filiação: João Domingo dos Santos 

e Apolonia Silva dos Santos, data de nascimento: 01/04/1975, 

brasileiro(a), natural de Miguel Calmon-BA, viuvo(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 pela prática do crime descrito 

no art. 147, caput, do código penaç, por duas vezes, com continuidade 

delitiva, c/c art. 5º II e art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 21 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222942 Nr: 4649-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusimar Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEUSIMAR FERREIRA SANTOS, Cpf: 

00619368128, Rg: 1.291.465-7, Filiação: Jacir Pereira dos Santos e 

Rosângela Ferreira Lima, data de nascimento: 24/03/1982, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone 

99931-4566/999791229. 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 pela prática dos delitos 

descritos no art.129,§ 9º, do código Penal, c/c art. 5º, III e art. 7º, I da Lei 

nº 113-.340/2006

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 21 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209655 Nr: 9345-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Moraes 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): VANDERLEI MORAES DE AMORIM, Cpf: 

05444999137, Rg: 2502147-8, Filiação: Edes Rodrigues de Amorim e 

Tereza de Moraes Faustino, data de nascimento: 12/11/1980, brasileiro(a), 

natural de Torixoréu-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 
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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 pela pratica do delito incurso 

na figura típica capitulada no art. 155,§ 4º, inc. III, do código Penal

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222913 Nr: 4625-29.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO MILZANYR ESTEVES GALVÃO, 

Cpf: 18110711120, Rg: 0.121.789-5, Filiação: Evandirson Sudário Galvão e 

Maria Nazareth Esteves Galvão, data de nascimento: 21/01/1963, natural 

de Barra do Garças-MT, casado(a), corretor imobiliário/agricultor, Telefone 

99238-8031. 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 está incurso na figura 

típica capitulada no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 22 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277280 Nr: 5594-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 6. O Ministério Público pugnou o arquivamento dos autos, na medida em 

que falecem os autos, no que tange ao investigado WELTON VICTOR 

FERREIRA LOPES, referente a conduta circunstanciada neste caderno 

investigatório (fls. 68/70), sob o fundamento de que não existem 

elementos probatórios mínimos que demonstrem a autoria delitiva para 

ensejar a continuidade da persecução penal, qual seja, ter sido ele a 

pessoa que forneceu a arma de fogo usada pelo denunciado em sua 

empreitada criminosa.

Assim sendo, acolho o parecer do parquet, determinando o arquivamento 

do Inquérito Policial, ante a ausência de justa causa, ressalvadas as 

hipóteses de desarquivamento, nos termos do artigo 18 do Código de 

Processo Penal.

Feitas as necessárias comunicações, arquivem-se os autos, com as 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277280 Nr: 5594-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Posto isso, indefiro o pedido de absolvição em razão da ausência de justa 

causa.Superada a preliminar arguida pela defesa e não verificada as 

hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução para o 

dia_26/06/2018, às_12:15_horas (horário oficial de Cuiabá/MT), onde será 

ouvido as testemunhas de acusação e defesa, logo após a 

acusada.Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)

(es), o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa.Na audiência de instrução e 

julgamento proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)

(s), à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

nesta ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, às acareações e 

ao reconhecimento de pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por 

fim, o(a)(s) acusado(a)(s) (artigo 400, do Código de Processo 

Penal).Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP). 

Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 20 

(vinte) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) e interrogatório de 

denunciado que residam ou estejam fora da Comarca.Intimem-se e 

cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277576 Nr: 5808-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 Indefiro, pois, o pedido de revogação das medidas protetivas 

anteriormente deferidas, determinando a manutenção das mesmas por 

meio de nova intimação pessoal do agressor dos termos proferidos na 

decisão de fls. 13/14-v.Intime-se a vítima, primeiramente, como determina o 

art. 21, da Lei n. 11.340/2006.Intime-se o agressor, para que tenha ciência 

integral desta decisão e cumpra as medidas de proteção, ora aplicadas, 

consignando que em caso de descumprimento poderá ser decretada a 

sua imediata PRISÃO. Consigno que o Sr. Oficial de Justiça deverá fazer a 

leitura de todo o conteúdo desta decisão ao agressor para o cumprimento 

das medidas protetivas.Cientifique-se o Ministério Público e os 

procuradores das partes.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 MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 277280 Nr: 5594-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de ELOIDE DOS SANTOS dando-o 

como incurso pela prática descrita no art. 15, da Lei nº 10.826/2003 e no 

art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Considerando que o denunciado já apresentou defesa prévia por meio 

de procurador devidamente constituído, expondo seu conhecimento 

inequívoco do presente feito, dou-o por citado.

3. Defiro o requerimento ministerial em relação ao extrato de antecedentes 

criminais.

4. Comunique-se o recebimento da presente ao Distribuidor e ao Instituto 

de Identificação (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

5. Proceda-se a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC) (artigo 1.373, inciso III, da CNGC).

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS CONCESSIONARIA HONDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

 

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

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 199549 Nr: 3411-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vanderley Del Sent

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio José dos Santos - 

OAB:3.375/TO

 DESPACHO

 Autos de n.º: 3411-37.2015 Código: 199549

1. Vistos, etc.

2. Após detida análise dos autos, determino a EXPEDIÇÃO de carta 

precatória ao juízo da Comarca de SINOP-MT, solicitando os seus 

préstimos no sentido de realizar a citação do acusado, no endereço 

fornecido à fl. 02, para que responda a denúncia no prazo de 10 (dez) 

dias (art. 396 c/c 396-A do CPP).

3. Para fins de fiscalização do bom andamento do processo principal junto 

a este juizado, deverá a secretaria promover a conclusão dos autos no 

prazo de 60 (sessenta) dias após a expedição da carta precatória, caso o 

juízo deprecado não acuse seu recebimento.

4. Intime-se as partes.

 5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 08 de Maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 263244 Nr: 15029-08.2017.811.0004

 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): Elcio Rangel da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Maria Fonseca S. 

Lira - OAB:MT-16.656

 DECISÃO

Processo n.º: 15029-08.2017.811.0004 Cód.: 263244

 Vistos.

Versa-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em face de 

Elcio Rangel da Silva Neto com o fito de apurar as propensas práticas dos 

delitos de desacato (art. 331 do CP) e resistência (art. 329 do CP).

Aprioristicamente, impende relevar que a legitimidade da ação penal está 

diretamente vinculada à supressão das balizas axiológicas do Direito 

Penal. Dessarte, o imenso custo do processo e as diversas penas 

processuais que ele contém devem estar com espeque no seu caráter 

fragmentário, que enseja a preeminente justa causa como premissa da 

ação penal.

Nessa exegese, a justa causa concerne em um garantia contra o uso 

abusivo do direito de acusar e se configura pela notável existência de 

indícios razoáveis de autoria e materialidade. Faz-se de bom alvitre notar 

que esse crivo deve recair aos concretos elementos probatórios 

apresentados, sendo que, malgrado em cognição perfunctória, a 

inexistência de um lastro probante mínimo obsta a proposta persectio 

criminis estatal.

Haure-se nos autos que as apurações sobre os pretensos delitos em 

voga não galgaram se quer a probabilidade mínima que exige em uma justa 

causa penal, sendo salutar evitar um dispêndio estatal e, 

consequentemente, um ônus processual demasiado a um questionável 

autor dos fatos.

À guisa que inexiste uma “lide” penal deflagrada nos autos, visto que ao 

menos uma relação processual foi constituída, não há se falar em extinção 

de punibilidade ou, em um melhor juízo, rejeição da pretensão acusatória, 

tendo em vista que o próprio titular da ação penal, douto parquet, não só 

deixou de exercer seu ius agendi, quanto pugnou pelo arquivamento dos 

autos em tela.

Isto posto, por absoluta ausência de provas no caderno investigativo em 

discussão e com esteio na inteligência inferida do art. 386, incisos II c/c o 

IV, do Diploma Processual Penal jungido ao art. 92, da Lei 9.099/1995, 

DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, DETERMINANDO desde já o 

seu ARQUIVAMENTO, devendo a secretaria do juizado proceder às 

baixas e anotações necessárias, o que somente poderá ocorrer após o 

trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao arquivamento 

em si, observando-se o disposto no art. 18 do CPP.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Notifique-se o Ministério Público.

 Barra do Garças - MT, 26 de Março de 2018.

FERNANDO DA FONSECA MELO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 249729 Nr: 6004-68.2017.811.0004

 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): Antônio Teixeira de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 DESPACHO

T.C.O. nº: 6004-68.2017.811.0004 Código: 249729

Vistos.

1. DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 03/07/2018, 

a ser realizada às 13h15min/MT, de modo que, caso a denúncia seja 

recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão do processo, 

nos termos do art. 89 da lei 9099/95.
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2. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 09 de maio de 2018.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 267670 Nr: 17797-04.2017.811.0004

 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): Fernando Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 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.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).5.Nestes 

termos, DECLARO extinta a punibilidade de Fernando Pereira da Silva, 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, 

08 de maio de 2018.Fernando da Fonsêca MeloJuiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 247847 Nr: 4769-66.2017.811.0004

 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): Douglas da Luz Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 INTIMAÇÃO ADVOGADOS < Intimar o autor do fato para cumprir 

imediatamente a transação penal imposta em audiência ou comprovar que 

o fez, sob pena de revogação do benefício e prosseguimento do feito em 

seus ulteriores termos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 193663 Nr: 12847-54.2014.811.0004

 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): Daniel Deibde Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ediones Mendes Gonçalves 

- OAB:23.854

 INTIMAÇÃO ADVOGADO < Intimar o autor do fato para cumprir 

imediatamente a transação penal imposta em audiência ou comprovar que 

o fez, sob pena de revogação do benefício e prosseguimento do feito em 

seus ulteriores termos.>

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 174391 Nr: 7770-98.2013.811.0004

 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): Sandra Siqueira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 INTIMAÇÃO ADVOGADO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 251177 Nr: 7104-58.2017.811.0004

 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): STARNLLY AUGUSTO CORRÊA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO

 Intimação do(a)(s) advogado(a)(s) Marcos Aurélio OAB-MT nº19417, 

para no prazo exíguo, manifestar sobre a não localização do autor do fato 

STARNLLY AUGUSTO CORREA ALENCAR, no endereço declinado, sob 

de eventual desencadeamento de ação penal. EU, Bartira Maria de 

Carvalho Rubert, Técnica Judiciária que digita e assina

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 266208 Nr: 16893-81.2017.811.0004

 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): Edvaldo de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADA DO AUTOR DO FATO Dra. Jéssica Silva 

Souza, QUE FOI INFORMADA A CONTA Nº 00002118-0, AGÊNCIA 1308, 

OP 013 CONTA POUPANÇA, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM 

NOME DE LUIZA GOMES, EM COMPRIMENTO O TERMO DE AUDIÊNCIA. EU 

BARTIRA MARIA DE CARVALHO RUBERT, TÉCNICA JUDICIÁRIA QUE 

ASSINA

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000530-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. P. V. (RÉU)

 

Número do Processo: 1000530-30.2016.8.11.0006 AUTOR: MARIZE 

FRANCISCA DE ASSIS RÉU: BRAZ DOS PASSOS VELOZO Vistos etc. 

Defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública. A legislação 

infraconstitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a situação da 

UNIÃO ESTÁVEL, em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. 

Este último diploma legal, confere proteção à união estável, não exigindo 

para tal propósito, qualquer instrumentalização ou registro, reconhecendo 

efeitos jurídicos para a própria união estável ou para o exercício de vida 

em comum com objetivo de constituição de família. Por tudo o que fora 

acima exposto, e considerando o que mais consta dos autos JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, DECLARO o reconhecimento da 
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união estável existente entre Marize Francisca de Assis e Braz dos 

Passos Velozo, bem como HOMOLOGO o acordo formulado. Ademais, em 

relação aos alimentos, declaro encerrado a instrução processual, saindo 

as partes devidamente intimadas para apresentação de memoriais finais, 

no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiramente a parte autora. 

Após, venham os autos conclusos. Às providências necessárias. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88857 Nr: 4294-85.2009.811.0006

 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: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VVistos etc.

Trata-se de Ação de Interdição proposta por Alexandra Aparecida da 

Silva que objetiva a interdição de Écio Duarte Alves.

 Narra a requerente, em síntese, conviver em união estável com o 

interditando, o qual apresenta quadro clínico compatível com patologia CID 

10: F32 e F29, sendo incapaz de administrar sua própria vida, 

necessitando, inclusive, de acompanhamento contínuo, mesmo para as 

ações mais simples.

Afirma que o interditando apresenta sinais de tal patologia desde o ano de 

2006, sendo a requerente, responsável por todos os seus cuidados.

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes, fls. 13/39.

 A inicial foi recebida às fls. 40, oportunidade em que foi concedida a 

antecipação de tutela e deferida a curatela provisória à requerente.

O Ministério Público manifestou às fls. 43/44, requerendo informação do 

estudo psicossocial, realizado pela equipe da Secretaria de Ação Social, 

foi juntado às fls. 92/93.

Às fls. 95, foi determinada avaliação psiquiátrica pela Politec, acerca do 

atual estado de saúde mental do requerido.

O laudo pericial foi acostado aos autos às fls. 114/116.

Dado vista dos autos ao Ministério Público, este manifestou-se 

favoravelmente ao pedido, fls. 118.

 Às fls. 48, foi realizada audiência de interrogatório do requerido.

Aportou aos autos juntada de oficio às fls. 52/53, bem como decisão fls. 

56/57, nomeando perito.

Às fls. 86, determinando a avaliação do grau de incapacidade do 

interditando, pela equipe técnica, sendo que a referida informação foi 

juntada às fls. 87, e deferida às fls. 88.

O Ministério Público se manifestou-se pela procedência da ação, às fls. 

118.

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 

da doença de CID CID 10: F32 e F29, o que o torna incapaz para as 

responsabilidades civis, é certo que a interdição é medida necessária à 

garantia de sua qualidade de vida, vez que sua patologia o impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a 

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 Écio Duarte Alves, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se aos atos de natureza 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 Alexandra Aparecida da Silva, 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.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16774 Nr: 523-61.1993.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, José Mauricio Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo o advogado FERNANDO SCAFF ANTONINI do 

desarquivamento do processo, devendo se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sosb pena do retorno do mesmo ao arquivo.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002228-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo: 

1002228-03.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico que, na 

presente data procedo com juntada de edital de citação assinado, bem 

como procedi com fixação deste em Mural proprio. Cáceres, 23 de maio de 

2018 JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001624-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO BORGES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)
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ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC , intimo a parte 

requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 13 de Junho 

de 2018 às 13:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (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)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, intimo a parte 

requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 06 de julho 

de 2018 das 8horas às 12horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - MT. Eliana de 

Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001990-81.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO CAMPOS DE OLIVEIRA (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)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC , impulsiono os 

autos, a fim de intimar a parte, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para comparecer a audiência de Conciliação designada para o 

dia 06 de Julho de 2018 das 8horas às 12horas, que se realizará no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres - MT. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004957-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DE VILLA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DIVINO MENDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

13/06/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001908-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA PAULINO CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

segurado lider dois consorcios (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC Intimo a parte 

Requerente , por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

comparecer a audiência de Conciliação designada para o dia 06 de Julho 

de 2018 (sexta-feira), das 8horas às 12horas , que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres - 

MT. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98678 Nr: 3762-77.2010.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIR MARCIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez)dias se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista que a carta precatória, cuja finalidade é a 

citação da parte requerida, retornou aos autos com diligência negativa, 

conforme fls. 83/86.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196174 Nr: 1174-87.2016.811.0006

 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: CARLOS GONÇALVES SERAPIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO HIROSHI FUJII, EURIDES SOARES 

FRANÇA, ELISEU GUILHERME VIDAL, ILMA DOS SANTOS, JOHNNY FLOR 

DA SILVA DEVANSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - OAB:5.468 MT, 

SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181977 Nr: 3487-55.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEVERSON ALVES PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:MT 6.735

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.
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4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 99859 Nr: 4948-38.2010.811.0006

 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: LUIZ GABRIEL AGUILAR PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 198219 Nr: 2393-38.2016.811.0006

 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: SONIA ELISABETE ERBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALICIO XAVIER DE AQUINO, ALEXANDRE 

SHIRAISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177751 Nr: 873-77.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI PEREIRA NOBRE, DANIELY NOBRE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS SEGATTO JORGE DA 

CUNHA - OAB:12649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118.948/RJ, CÉSAR MOTTA MOREIRA - OAB:165.872/RJ, 

JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101/RJ, NÁYRA MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:146.652/RJ, PÉRICLES GONÇALVES FILHO - 

OAB:119.383/RJ, RAFAEL WERNECK COTTA - OAB:167.373/RJ, SILVIA 

MARIA BABORSA MOREIRA NEIVA - OAB:059.771/RJ, TAMARA 

MEIRELLES GONTAN BLANCO - OAB:160.122/RJ

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177029 Nr: 467-56.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 PR, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:52.997 PR, 

PAULO BIZ FARIA - OAB:75.679 PR

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 174439 Nr: 9548-63.2014.811.0006

 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: ESPOLIO DE MARIO DE CASTRO, MARIA IZAURA DOS 

SANTOS S, MARINETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 196224 Nr: 1214-69.2016.811.0006

 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: MARIA CONCEIÇÃO CAVALCANTE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI GUARDIA PEREIRA, E G DE OLIVEIRA 

ZALEN E CIA LTDA ME (ZALEN VEICULOS), B V FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANI DOS SANTOS AIRES - 

OAB:18.829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 6679-40.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSJL, EN, GRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, INTIMO a parte Exequente para 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, dando efetivo andamento ao feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136973 Nr: 6224-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA VILASBOAS SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que conforme determina o art. 

203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR os advogados das 

partes a se manifestar nos autos requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 141121 Nr: 10781-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDMO, MDMOX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12.053/MT, MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - 

OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte Requerente, 

intimada por meio de seu advogado para manifestar nos autos, nada 

manifestou. Isso posto, encaminham-se os autos para o setor de 

expedição de documentos, a fim de intimação pessoal do autor para 

manifestar nos autos providenciando o efetivo andamento nos autos, no 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 103281 Nr: 8379-80.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. VARGAS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para a parte autora manifestar nos autos. Isso posto, intimam-se 

novamente, a parte autora, por meio de seu advogado e pessoalmente, 

para manifestar nos autos promovendo o andamento efetivo dos autos, no 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132881 Nr: 1685-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIANA FAQUINI GASTARDELO 

BUENO - OAB:9.851

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para a parte Requerente efetuar o depósito da diligência do oficial de 

justiça. Isso posto, intimam-se novamente, a parte autora, por meio de seu 

advogado e pessoalmente, para manifestarem nos autos, requerendo o 

que entenderem de direito ou recolhendo a diligência do oficial de justiça, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 59737 Nr: 6038-23.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA ARRUDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TINTAS CÁCERES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SÁVIO FERREIRA 

DA COSTA - OAB:7.672

 Certifico para os devidos e legais efeittos que decorreu o prazo para 

pagamento "in albis". Isso posto, INTIMO a parte Exequente para 

manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 71972 Nr: 9377-53.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, ESPOLIO 

DE GENTIL ALCIDES GUSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719, RYOYU HAYASHI JORGE - OAB:1.809-A

 Certifico e dou fé que os recursos de apelação interpostos pela parte 
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requerente HSBC BANCK BRASIL S/A e requerida SEBASTIÃO MACEDO 

BERNARDES, ora apelantes, são tempestivas. Assim, nos termos do artigo 

203, § 4º, c/c 1.010,§ 1º, do Código de Processo Civil INTIMO as partes 

(requerente e requerida),também figurando como apeladas, para no prazo 

de 15 (quinze)dias apresentarem contrarrazões de recurso de apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176770 Nr: 326-37.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:5959/MT

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 169280 Nr: 5642-65.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS GONÇALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 191378 Nr: 9155-07.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DIAS BARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU FERREIRA DE RESENDE 

FILHO - OAB:68204, MATEUS VARGAS FOGAÇA - OAB:OAB/PR 57.837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, ora exequente, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para no prazo de 05 (cinco) dias compareça a secretaria da 

2ª vara cível, da Comarca de Cáceres para retirar a certidão do teor da 

decisão para fins de protesto, assim como, no mesmo prazo, manifestar o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 42906 Nr: 1473-50.2005.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO RODRIGUES FONTES, ESPÓLIO DE HAYDEE 

LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FREITAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, EDER FAUSTINO BARBOSA - OAB:OAB-MT 11.566-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto:

1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil, como já decidido à 

fl. 100.

2 – INTIME-SE a parte autora para regularização do pagamento das custas 

e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias.

3 – Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 4 – CUMPRA-SE.

Cáceres-MT, 10 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 155435 Nr: 2959-89.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BERNADETE FARIA DA SILVA, ARLENE 

SEBASTIANA DA SILVA POLLET, ARILDO JOSÉ FARIA DA SILVA, LEILA 

MARGARETH FERREIRA DA SILVA, ADEMIR FARIA DA SILVA, SAULO 

FARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL GOMES DE LIMA, MARLUCE 

PINHEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO S. POLLET - 

OAB:156.299, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 Vistos em correição.

1 – Processo em ordem. PROCEDA-SE a conferência do último 

documento/petição juntado aos autos.

2 – Em seguida, PROMOVAM-SE os atos de impulso oficial pertinentes, 

certificando-se o necessário e dando o devido andamento.

3 – Após, havendo manifestação de uma das partes, INTIME-SE a parte 

contrária para ciência e requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.

4 – Não sendo hipótese de ato meramente ordinatório, REMETAM-SE os 

autos conclusos para deliberações ulteriores.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 57674 Nr: 4033-28.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, 

MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte credora, por meio de 

seus advogados, para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 81625 Nr: 8171-67.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE MARQUES BISCARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que decorreu "in albis" o prazo 

para pagamento do débito em execução. Isso posto, nos termos do art. 

152, VI do CPC, INTIMO a parte autora para manifestar nos autos, 

indicando bens à penhora ou requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75721 Nr: 2405-33.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR PIMPÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SOUZA VITORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a parte autora, intimada por 

meio de seu advogado para manifestar nos autos, deixou transcorrer "in 

albis" o prazo. Isso posto, nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO, 

novamente a parte autora, por meio de advogado e pessoalmente para 

manifestar, cumprindo as determinações constantes no r. despacho, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 96743 Nr: 1807-11.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS-NÃO PAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M J COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

VANDERLEI ALVES DE MATTOS, MARCELO DE OLIVEIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: cláudio luiz lombardi - 

OAB:18.577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMO a parte autora por meio de 

advogado e pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinçao e arquivamento, recolhendo a taxa 

judiciária da CP expedida ou requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 20432 Nr: 1451-94.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS ANTONIO MACIEL, MARCELO DE 

OLIVEIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar nos autos, acerca do cumprimento da 

determinação constante na decisão de fls. 159, no tocante ao bloqueio de 

30% (trinta por cento), do valor percebido pela parte executada, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153520 Nr: 823-22.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844 OAB/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte devedora para que 

proceda com o cumprimento da decisão a seguir transcrita: "Em caso de 

demonstração de saldo remanescente, INTIME-SE a parte devedora por 

meio de seu advogado (DJE) para cumprimento da sentença – pagamento 

das verbas sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento), bem como honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por 

cento), ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

5 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

6 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

7 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC)."

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido, 

observando o novo endereço do demandado indicado pelo requerente (ID 

13334625). 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, 23 de maio de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001350-49.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU ALVES DA SILVA (AUTOR)

FLAVIO PEREIRA DE LUCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

CAMILA LEITE FERNANDES OAB - SP189199 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKITO INOUE (RÉU)

NELSON SAKAE INOUE (RÉU)

KUNIO INOUE (RÉU)

ISSAMU MINAMI (RÉU)

TERUO NISHIDA (RÉU)

ISUYAKO NISHIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYRO KAMANO OAB - SP88916 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANTÔNIO EUZÉBIO (TERCEIRO INTERESSADO)

EPAMINONDAS MONTEIRO QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ NAVARRO JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)
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CÁCERES - Processo aguardando prazo para partes manifestarem, 

conforme teor do despacho retro exarado.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001825-05.2016.8.11.0006

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:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DOS S. MARTINEZ - ME (RÉU)

FERNANDO ANTONIO MARTINEZ BONIN (RÉU)

FERNANDO NEI DOS SANTOS MARTINEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO COMPLEMENTAR VALOR DA DILIGÊNCIA 

Impulsiono os autos para intimar a Parte Autora, na pessoa do seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

da complementação da diligência do Oficial de Justiça, apurada no valor de 

R$ 35,00 (Trinta e Cinco Reais). Ressalta-se que para tal, deverá o nobre 

causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones 

“Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência (Guia de 

Complementação de Diligência)”. Ao final após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Complementação de Diligência”, o patrono deverá acostar 

aos autos o respectivo comprovante. Caceres, 23 de maio de 2018. 

MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000268-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR FERRI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA (RÉU)

ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE MARIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS (AÇÃO DE 

USUCAPIÃO) PRAZO - 15 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE 

DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: 

Processo Judicial Eletrônico (PJE) n.: 1000268-12.2018.8.11.0006 Tipo: 

Cível Espécie: Usucapião Parte Autora: MARIO CEZAR FERRI Parte 

Requerida: ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA E ESPÓLIO 

DE MARIA ROSA DA SILVA FINALIDADE: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, para ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se 

manifestar em 15 dias, nos termos do art. 259, incisos I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO 

URBANO intentada pela parte autora MARIO CEZAR FERRI em desfavor da 

parte requerida ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA e 

ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA (...); O Requerente compareceu ao 

núcleo da Defensoria Pública de Cáceres, relatando que adquiriu o imóvel 

localizado à Rua Pardo, Quadra 06, Lote 06, nº 863, Bairro: Jardim Paraíso, 

Cáceres/MT, no ano de 1995, onde reside atualmente. Informou ainda que 

o referido imóvel foi adquirido da pessoa de José Maria de Jesus, pelo 

valor de Cr$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil cruzeiros), realizado por 

um simples contrato de compra e venda. Vale esclarecer que a pessoa de 

José Maria de Jesus havia adquirido o imóvel de Aristides Evangelista da 

Silva, conforme compromisso de compra e venda em anexo. Ocorre que 

José Maria de Jesus nunca possuiu a escritura do imóvel, tendo tão 

somente a posse. Após o falecimento do Sr. Aristides Evangelista da 

Silva, foi requerido pelo Inventariante, Aristides da Silva, autorização para 

a escrituração dos imóveis a favor dos adquirentes, retirando do bojo do 

acervo patrimonial do espólio, os bens adquiridos por terceiros. No rol de 

adquirentes consta o Sr. José Maria de Jesus, possuidor em época dos 

Lotes 06 e 16. Porém, por razão desconhecida, o Sr. José Maria não 

realizou a escrituração do imóvel em nome próprio. Assim, pelo instituto da 

usucapião, o Requerente pretende obter a inscrição da escritura pública 

em nome próprio, pois detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do 

imóvel cuja área perfaz 429,90m² (quatrocentos e vinte e nove metros e 

noventa decímetros quadrados), há 23 (vinte e três) anos. O imóvel 

encontra-se devidamente matriculado sob o n.º 10.740-A, Livro nº 2-H-5, 

fls. 58-A, perante o Cartório do 1º Ofício desta Comarca, em nome de 

ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA E MARIA ROSA DA SILVA, 

entretanto com o falecimento dos mesmos, conforme alvará de 

autorização anexo, o bem passou a pertencer a JOSÉ MARIA DE JESUS. 

O lapso temporal está devidamente comprovado pelos documentos 

inclusos, como as faturas de água e energia em nome do usucapiendo, 

bem como contrato de compra e venda". DESPACHO: "Vistos, etc... Defiro 

a gratuidade da justiça. Acolho o aditamento da petição inicial – id. Num. 

11927376. Porém, antes de operar seus efeitos, emende a Defensoria 

Pública para promover a citação dos espólios e informar quem os 

representa, no prazo de 15 dias. Sendo informado, inclua Espólio de 

Aristides Evangelista da Silva e Espólio de Maria Rosa da Silva no pólo 

passivo da ação. Acaso tenha conhecimento dos representantes 

legais/herdeiros, com indicação do endereço, citem-se e intimem-se os(a) 

Requeridos(a) (...); Por outro lado, acaso desconheça os representantes 

legais e respectivos endereços, cumpra-se às deliberações supra em 

relação ao Requerido JOSÉ MARIA DE JESUS – citação pessoal e em 

relação aos Espólios, citem-se e intimem por EDITAL e via DJE. Proceda a 

ainda escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 23 de maio 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 107842 Nr: 7959-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO DA SILVA LADEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324

 Na resposta apresentada sobre à impugnação, a parte Exequente juntou 

documentos.

Assim, em cumprimento ao disposto no art. 437, § 1º c/c art. 771, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faz-se necessário 

oportunizar a parte Executada manifestar, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166530 Nr: 3464-46.2014.811.0006

 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: ESPOLIO DE JOSE ANASTACIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO 

- OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT

 Após o decurso do prazo estipulado nos autos de execução em apenso, 

retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173571 Nr: 8914-67.2014.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE ANASTACIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VITOR MARTINS CUNHA 

- OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A-OAB/MT

 Após o decurso do prazo estipulado nos autos de execução em apenso, 

retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18518 Nr: 88-72.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A - FRIGOARA, 

JOSÉ ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONI BIHL, MARIZETE APARECIDA 

STRAPASSON SIMIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, JOÃO 

AUGUSTO CAPELETTI - OAB:10896-A, JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B, ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6.616/MT

 Cuida-se de execução.

Por tratar-se de crédito provido com recursos ordinários do BNDES, 

manifestem as partes nos termos do art. 10 do CPC quanto à incidência ou 

não da Lei nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018 e Lei 11.340/2016, 

notadamente da necessidade de suspensão do processo, conforme 

dispõe o art 10 da primeira lei, nos seguintes termos:

 “Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, 

ficam suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 

2018:

 I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e cobranças 

judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União;"

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 6665-27.2006.811.0006

 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: IVONE MARIA ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PIGATTO NETO, LUCILE DISENHA 

PIGATTO, IVANA PIGATTO CORREIA, ESPOLIO DE ANTONIO ILSON 

PIGATTO, LUIZ CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6.197, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:MT 6.735, MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:21680/O

 Na decisão de fls. 330/332 ficou consignado na parte final:

"Após a complementação explicativa, intimem as partes para 

apresentarem os memoriais, no prazo de 15 dias. Conclamo as partes a 

manutenção de diálogo para busca de solução consensual do caso...".

As partes já foram intimadas para manifestarem sobre a complementação 

do laudo.

Portanto, remanesce a intimação das partes para apresentarem os 

memoriais, o que assim delibero, no prazo de 15 dias.

Após, retorne concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7301 Nr: 958-93.1997.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GONÇALVES PIRES, ESPÓLIO DE AMIR 

AMARANTES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Como não foi busca composição anteriormente, antes de analisar os 

questionamentos pendentes de decisão, nos termos do art. 772 inciso I c/c 

art. 139, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, designo o dia 01 de 

agosto de 2018, às 16:20 horas para o comparecimento das partes.

Atentem-se as partes à advertência contida no art. 334, §8º do CPC, onde 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes será reputado 

como ato atentatório á dignidade da justiça e ensejará a imposição de 

multa de até 2% (dois por cento) sobre a vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, valor este que será revertido em favor do Estado.

Ficam as partes intimadas para comparecimento, na pessoa de seus 

Procuradores, com a publicação deste no DJE. Fica o Espólio intimado na 

pessoa da Executada Luiza.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189637 Nr: 8034-41.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE APARECIDA STRAPASSON SIMIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689 MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 Após o decurso do prazo estipulado nos autos de execução em apenso, 

retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 186514 Nr: 6079-72.2015.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALMIRO BIHL, DIRCE SIMIONI BIHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO CAPELETTI - 

OAB:10896-A, JOSÉ ANTONIO ARMOA - OAB:10372-B, SERGIO DE 

PAULA EMERENCIANO - OAB:195469-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8.689 MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:1606

 Após o decurso do prazo estipulado nos autos de execução em apenso, 

retorne concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168103 Nr: 4757-51.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ANASTACIO DA 

CONCEIÇÃO, ADALIA LOPEZ DE CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Cuida-se de execução de cédula rural pignoratícia.

Por tratar-se de crédito voltado investimento na atividade rural, manifestem 

as partes nos termos do art. 10 do CPC quanto à incidência ou não da Lei 

nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018 e Lei 11.340/2016, notadamente da 

necessidade de suspensão do processo, conforme dispõe o art 10 da 

primeira lei, nos seguintes termos:

 “Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, 

ficam suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 

2018:

 I - o encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e cobranças 
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judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União;"

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 9049-79.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACHADO REIBEIRO 

- OAB:15581/O, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/O

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar-se no presente feito, tendo em vista que 

decorreu o prazo solicitado às fls.92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198488 Nr: 2576-09.2016.811.0006

 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: JOELMA APARECIDA BRESSANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, 

HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (DIVISÃO BRASILIT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786/ SP, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:8.969-B/MT, JOSE 

AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:11180, JULIANO MARQUES 

RIBE3IRO - OAB:8793-MT, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - 

OAB:35404, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 ... Dessa maneira, defiro e determino a produção das seguintes provas: 

a) prova pericial pleiteada. Para tanto, nomeio o Engenheiro Civil Celso 

Silva...Intime-se para que ciente de seu encargo, apresente proposta de 

honorários; currículo; e dados profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 

dias.. Concomitante, deverão as partes indicar, caso queiram, assistente 

técnico bem como os quesitos à serem respondidos pelo perito, sendo 

este o momento para também arguir o impedimento ou suspeição do expert 

(art. 465, §1°), no prazo de dez dias. Apresentada a proposta, intime-se 

Autora e a Requerida Saint Gobain ...para que efetuem o depósito ou 

impugne o a proposta (art. 465, §3°), no prazo de 05 dias, ficando anotado 

que os honorários serão rateados entre a Autora e referida requerida ... 

Após efetuado o depósito dos honorários, deverá o(a) perito(a) ser 

intimado(a) para que informe, data, horário e local para a realização da 

perícia, a partir da qual terá o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. ... b) depoimento pessoal dos Requeridos Gilberto 

Carvalho Guimarães, Hildvânio de Morais Estarute e Saint-Gobain do 

Brasil, por meio de seu representante, ressaltando que os réus serão 

questionados sobre os fatos pertinentes e necessários para alcançar o 

mérito. c) depoimento pessoal da parte autora que determino de ofício... d) 

inquirição das testemunhas arroladas pela parte Autora (fl. 327) sendo 

ficando à cargo de sua advogada proceder com a intimação das 

testemunhas, nos termos do art. 455 e ss. do CPC. Defiro, ainda, a 

produção de prova documental, podendo as partes realizarem, caso 

queiram, a juntada de novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando assegurada a vista dos autos à parte contrária para que tome 

conhecimento e manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 

437, §1°). Anoto a pena de confissão àqueles que não comparecerem 

para prestar depoimento pessoal, com fulcro no art. 385, §1º do CPC. 

Deixo para designar a audiência de instrução após produzida a prova 

pericial. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189861 Nr: 8186-89.2015.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA MARQUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS RENAUD CUNHA - 

OAB:138675, MARCUS FREDERICO B.FERNANDES - OAB:119851, 

MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 ... Porquanto, entendo que a perícia deverá ser realizada por um médico 

otorrinolaringologista, que possui especialidade em diagnosticar, além de 

outras, doenças que envolvem o órgão nariz. De outro lado, a eventual 

lesão de membro inferior também demanda conhecimento médicos 

específicos e o profissional melhor capacitado para avaliar é o médico 

ortopedista. Sendo assim, nos termos da decisão de fls. 237/238, nomeio 

a Médica Otorrinolaringologista Dra Carla Leal Bortoli, com endereço 

profissional na Rua 13 de Junho Esquina com Rua Padre Casemiro - 

Centro, Cáceres - MT, 78200-000 como Perita nestes autos, sendo a 

responsável em apurar o diagnóstico de anosmia no autor. Nomeio ainda 

como Perito do Juízo o Dr. Manoel Francisco de Campos Neto, Médico 

Ortopedista, com endereço profissional na Rua 13 de Junho, 157 - Centro, 

Cáceres - MT, 78200-000 para apurar a existência de lesões do membro 

inferior do autor. Intimem-se os Peritos nomeados para que cientes de 

seus encargos, apresentem proposta de honorários; currículo; e dados 

profissionais (art. 465, §2°). Concomitante, deverão as partes indicar, 

caso queiram, assistente técnico bem como os quesitos à serem 

respondidos pelo perito, sendo este o momento para também arguir o 

impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°). Apresentada a 

proposta, intime-se o Requerido para que efetue o depósito ou impugne o 

a proposta (art. 465, §3°). Após efetuado o depósito dos honorários, 

deverão os peritos serem intimados para que informem, data, horário e 

local para a realização da perícia, a partir da qual terão o prazo de 30 

(trinta) dias para a apresentação do laudo. Dentro deste período, caso 

tenha havido indicação de assistente técnico, também deverão estes 

apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 474, §2° 474, 477). 

Protocolados os laudos periciais em Juízo, e eventuais pareceres de 

possíveis assistentes técnicos indicados, terão as partes o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para se manifestar. Segue, em anexo, alvará para 

liberação do remanescente dos honorários do Perito que atuou nos autos. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 13987 Nr: 60-41.2001.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI BERTINI RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, CONSÓRCIO NACIONAL 

GM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE PINTO PEREIRA SIQUEIRA 

- OAB:20116/MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, 

Roberta Lemos Bonsegno - OAB:214623/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 Na última manifestação, o credor requer a constrição de valores via 

diligência no sistema BACENJUD.No caso dos autos, entendo pertinente o 

pedido 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 do devedor 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 

do executado, deverá o mesmo ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° 

do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar 

que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I 

do NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC).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 NCPC).Por outro lado, 

caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), 
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cumpra-se o despacho de fls. 781 - expedição de mandado para penhora 

e avaliação de bens.Com a juntada do resultado o mandado, colha-se a 

manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial.Sendo solicitado, defiro a anotação da dívida 

nos registros do Serasa, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Cumpra a 

escrivania integralmente o despacho de fls. 781 - intimação pessoal da 

Devedora.Certifique a escrivania sobre o decurso do prazo para 

manifestação do Consórcio - último parágrafo de fls. 781 e intime a 

Devedora Sueli, na pessoa de seu Procurador, para pleitear as medidas 

que entender pertinentes, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176898 Nr: 401-76.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TAVARES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, AMANDA CAROLINA SOUZA SILVA - OAB:19218/MT

 ...No caso dos autos, entendo pertinente o pedido 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 do devedor 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 do executado, deverá o mesmo 

ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá 

no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 

854, §3°, II do NCPC).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 NCPC).Por outro lado, caso a diligência seja 

frustrada (com resultado negativo ou insuficiente), desentranhe-se o 

mandado de penhora e avaliação para cumprimento nos endereços abaixo 

descritos, visando a localização de bens em nome do devedor. 

CPF:286.706.398-15Nome Completo:ANTONIO TAVARES ... Endereço:R 

G E N E R A L  O S O R I O  1 9 6 0  A L L I A N C A  C O N T A B I L I D A D 

CENTROCEP:78200-000Municipio:CACERESUF:MT...ANTONIO TAVARES 

FILHOTítulo004361351805Data Nasc.30/11/1939Zona6EndereçoRUA DOS 

OPERARIOS161 - CENTROMunicípioCÁCERES...prazo de 15 dias:- 

manifeste o Exequente sobre o resultado da pesquisa de veículos, em 

anexo;- 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;- diligencie perante o 

Cartório de Registro de Imóveis para localização de imóveis passíveis de 

penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 402-95.2014.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROENÇA-CENTRO DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTOR, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA, JAIR LEMES PAES 

DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA, formulada por BANCO DO BRASIL S/A, em 

desfavor de PROENÇA – CENTRO DE FORMADORES DE CONDUTORES 

LTDA, JUAREZ TÁVORA DA SILVA PROENÇA e JAIR LEMES PAES DA 

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

Código de Processo Civil e via de consequência, condeno os Requeridos 

ao pagamento da importância de R$ 159.809,72 (cento e cinquenta e nove 

mil, oitocentos e nove reais e setenta e dois centavos), que deverá ser 

atualizada monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, acrescida de juros de 

mora no índice de 1% (um por cento) ao mês, levando-se em 

consideração o valor já atualizado ate a propositura da ação caberá tal 

incidência a partir do protocolo da ação. Condeno, ainda, os réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da 

obrigação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 187180 Nr: 6437-37.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM TORRES BANDEIRA, RAIMUNDO DE TORRES 

BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 Não sendo noticiado a interposição de recurso pela parte Exequente, 

defiro a liberação da quantia determinada na decisão de fls. 111/112 em 

favor do Executado.

Como a medida de penhora em dinheiro já deferida anteriormente não foi 

suficiente para a garantia da dívida, e não resultando em êxito satisfatório, 

indefiro, por ora, o pedido de reiteração.

Defiro a penhora do imóvel indicado no item 3 de fls. 145 nos limites da 

dívida. Lavre-se termo de penhora.

Após, expeça-se mandado para avaliação. Intime o Executado e cônjuge 

da penhora.

Defiro ainda a penhora do crédito pertencente ao Executado no rosto dos 

autos com código nº 184686. Lavre-se termo de penhora e intimem-se as 

partes. Destaco que a penhora de percentual e/ou totalidade do imóvel 

deve respeitar as garantias existentes nos autos, notadamente o valor da 

penhora em dinheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 213726 Nr: 2144-53.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM TORRES BANDEIRA, RAIMUNDO DE 

TORRES BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 O pedido de fls. 249 não esta suficientemente claro para possibilitar a 

compreensão e análise do juízo.

Assim, reoportunizo a parte Embargante melhor esclarecer qual meio de 

prova documental foi requisitado e não atendido pelo juízo, no prazo de 

dez dias.

Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184686 Nr: 5051-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACACIANI PACHECO CAVALCANTE E OUTROS, ANA 

PATRICIA PACHECO CAVALCANTE, CARLOS GERALDO LEITE DA 

COSTA, CICERO LEITE CAVALCANTE DELGADO, CICERA LEITE 

CAVALCANTE VELOZO, ANA PAULA CAVALCANTE VELOZO, 

SEBASTIÃO LEITE CAVALCANTE, CÍCERO LEITE CAVALCANTE, 

EMERSON ESTEVAM LEITE DA COSTA, JOSÉ FERNANDO LEITE, MARIA 
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APARECIDA CAVALCANTE LEAL, MARIA VERÔNICA LEITE DELGADO, 

VALDICE BARBOSA LEITE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA SILVA CUTRIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se o despacho proferido nos autos com código 187180 e retorne 

concluso.

Ressalto que realizei pesquisa neste examo momento e ainda não veio 

resposta do ofício expedido às fls. 209/210.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 191529 Nr: 9261-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enilson de Araujo Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - 

OAB:19540/O, Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479, VICENTE 

ANDREOTTO JUNIOR - OAB:9207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA EGUES DE MACEDO - 

OAB:12657

 Vistos etc.

 Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença.

 Nas fls. 66/73 o Exequente Enilson de Araújo Rios, requereu a tentativa 

de bloqueio via BACENJUD e em caso negativo de penhora seja chamado 

ao feito a empresa Stock-Car-Comércio de Peças e acessórios para 

veículos LTDA – ME a fim de que esta cumpra com as obrigações 

postuladas em inicial.

 É a breve síntese.

Inicialmente, cumpra-se ressaltar que a presente Ação Monitória deve 

figura tão somente em nome do executado Adriano de Oliveira Pessoa, 

haja vista a comprovação da existência de divida certa liquida e exigível 

em seu nome.

 Ademais a presente ação foi proposta tão somente em seu nome, não 

tendo sido requerido e comprovando em nenhum momento documentos a 

fim de possibilitar a inclusão deste terceiro no polo passivo da presente 

ação.

Sendo assim, por ora, indefiro o pedido. Por outro lado, visando colher 

maiores elementos para sopesar os fatos apresentados, determino a 

requisição de informação no CCS - Cadastro de Clientes do SFN para 

saber sobre eventual atuação do Executado na atuação em nome da 

empresa e/ou de suas sócias.

Por fim DEFIRO o pedido que consiste no bloqueio via BACENJUD, segue 

em anexo o resultado.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 dias de 

prosseguimento no feito requerendo o que entender de direito.

No mesmo prazo:

- esclareça se procedeu o protesto, e acaso não tenha, esclareça quanto 

o interesse na averbação da dívida nos registros do Serasa, via 

Serasajud;

- diligencie no Cartório de Registro de Imóveis e/ou Setor de Cadastro da 

Prefeitura Municipal para apurar quanto a existência de bens imóveis;

- manifeste sobre o resultado da pesquisa em anexo, e sendo reiterado o 

pedido de fls. 66/68, retorne concluso para reapreciação e

- postule todas as medidas que entender pertinentes para satisfação da 

obrigação.

Intime-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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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:

ADACIA BARBARA GOULART (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL) 

PRAZO 20 DIAS EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ: Dr. Ricardo 

Alexandre R. Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo (PJE) n.: 

1000999-76.2016.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Execução de Título 

Extrajudicial Parte Autora: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão - 

Sicredi Sudoeste/MT Parte Requerida: Adacia Barbara Goulart PESSOA A 

SER CITADA (PARTE REQUERIDA): NOME: ADACIA BARBARA GOULART, 

brasileira, solteira, inscrita no CPF n. 029.774.541-79, atualmente residente 

e local incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que lhe foi 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, com o 

intuito de que, no PRAZO DE 15 DIAS, contados da expiração do prazo 

deste edital, apresente MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA junto aos autos. 

RESUMO DA INICIAL: "Trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL proposta pela parte autora COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE/MT em face da parte demandada ADACIA 

BARBARA GOULART (...); Por força da inclusa “Cédula de Crédito 

Bancário nº B11130530-4”, firmada em 17/03/2011, a cooperativa autora 

creditou em favor da executada a importância de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais), para pagamento através de 24 (vinte e quatro) parcelas 

mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 10/04/2011, e as 

demais em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos 

livremente pactuados (...); Ocorre que a executada descumpriu com o 

pactuado, deixando de efetuar o pagamento desde a parcela - nº 03/24, 

vencida em 10/06/2011, o que provocou a rescisão automática da avença 

e o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme cláusula exposta na 

página de nº “1” do instrumento firmado, ocasionando um saldo devedor 

em 15/07/2016 de R$ 42.209,69 (quarenta e dois mil, duzentos e nove 

reais e sessenta e nove centavos)". DESPACHO/DECISÃO: "Vistos etc.1. 

Cite-se e intime-se o(a) Executado(a), para pagamento do débito, custas e 

honorários advocatícios, no prazo de 03 dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora.2. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) podendo ser reduzidos pela metade caso haja pagamento integral 

da dívida no prazo estabelecido e majorados em até 20% (vinte por cento) 

caso rejeitados eventuais embargos à execução (art. 827, §2º). 3. Do 

mandado deverá constar ordem de penhora e avaliação que deverá ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça logo que verificada a falta de pagamento 

no prazo indicado, de tudo, lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.4. O exequente indicará bens do Executado sob os quais 

recairá a penhora, salvo se outros forem indicados pelo Executado e 

aceitos pelo juiz, mediante demonstração que a contrição proposta lhe 

será menos onerosa (art. 829, §2°).5. Ao requerer a substituição do bem 

penhorados, o executado deverá indicar onde são encontrados, 

acompanhado ainda de prova de propriedade e respectiva certidão 

negativa ou positiva de ônus (art. 847, §2°) bem como abster-se de 

qualquer atitude que dificulte a realização da penhora.5. Não 

encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Novo Código de Processo Civil.6. A penhora deverá recair sobre tantos 

bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, 

das custas e dos honorários advocatícios (art. 831).7. 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. 8. Não localizado o 

executado, deverá o Exequente tomar as providencias cabíveis a realizar 

a citação nos termos do art. 240, §1ºdo NCPC.09. Intimem-se as partes 

representadas de todos os atos processuais.10. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212 do CPC.Cumpra-se (...); Sendo já diligenciado sem 

êxito, nos termos do art. 139 do CPC, defiro os pedidos de id. Num. 

11243207. Expeça-se edital para a citação da devedora e via DJE. 

Decorrido o prazo e não havendo o comparecimento da ré ao processo, 

intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA para que exerça o encargo de 

curadora especial neste feito, ocasião em que deverá manifestar e 

requerer o que entender pertinente no prazo de 15 dias. Desde já e 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 
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o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. Após, retorne 

concluso para novas deliberações". E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 23 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000268-12.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR FERRI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA (RÉU)

ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

JOSE MARIA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES EDITAL DE CITAÇÃO (AÇÃO DE USUCAPIÃO) PRAZO - 20 DIAS 

EXPEDIDO POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo Judicial Eletrônico (PJE) n.: 

1000268-12.2018.8.11.0006 Tipo: Cível Espécie: Usucapião Parte Autora: 

MARIO CEZAR FERRI Parte Requerida: ESPÓLIO DE ARISTIDES 

EVANGELISTA DA SILVA E ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA SILVA 

PESSOAS A SEREM CITADAS (PARTE REQUERIDA): NOME: ESPÓLIO DE 

ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA e ESPÓLIO DE MARIA ROSA DA 

SILVA, endereço desconhecido. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, acima qualificada, bem como dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259 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 dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pela parte autora. RESUMO DA 

INICIAL: "Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO URBANO 

intentada pela parte autora MARIO CEZAR FERRI em desfavor da parte 

requerida ESPÓLIO DE ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA e ESPÓLIO DE 

MARIA ROSA DA SILVA (...); O Requerente compareceu ao núcleo da 

Defensoria Pública de Cáceres, relatando que adquiriu o imóvel localizado 

à Rua Pardo, Quadra 06, Lote 06, nº 863, Bairro: Jardim Paraíso, 

Cáceres/MT, no ano de 1995, onde reside atualmente. Informou ainda que 

o referido imóvel foi adquirido da pessoa de José Maria de Jesus, pelo 

valor de Cr$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil cruzeiros), realizado por 

um simples contrato de compra e venda. Vale esclarecer que a pessoa de 

José Maria de Jesus havia adquirido o imóvel de Aristides Evangelista da 

Silva, conforme compromisso de compra e venda em anexo. Ocorre que 

José Maria de Jesus nunca possuiu a escritura do imóvel, tendo tão 

somente a posse. Após o falecimento do Sr. Aristides Evangelista da 

Silva, foi requerido pelo Inventariante, Aristides da Silva, autorização para 

a escrituração dos imóveis a favor dos adquirentes, retirando do bojo do 

acervo patrimonial do espólio, os bens adquiridos por terceiros. No rol de 

adquirentes consta o Sr. José Maria de Jesus, possuidor em época dos 

Lotes 06 e 16. Porém, por razão desconhecida, o Sr. José Maria não 

realizou a escrituração do imóvel em nome próprio. Assim, pelo instituto da 

usucapião, o Requerente pretende obter a inscrição da escritura pública 

em nome próprio, pois detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta do 

imóvel cuja área perfaz 429,90m² (quatrocentos e vinte e nove metros e 

noventa decímetros quadrados), há 23 (vinte e três) anos. O imóvel 

encontra-se devidamente matriculado sob o n.º 10.740-A, Livro nº 2-H-5, 

fls. 58-A, perante o Cartório do 1º Ofício desta Comarca, em nome de 

ARISTIDES EVANGELISTA DA SILVA E MARIA ROSA DA SILVA, 

entretanto com o falecimento dos mesmos, conforme alvará de 

autorização anexo, o bem passou a pertencer a JOSÉ MARIA DE JESUS. 

O lapso temporal está devidamente comprovado pelos documentos 

inclusos, como as faturas de água e energia em nome do usucapiendo, 

bem como contrato de compra e venda". DESPACHO: "Vistos, etc... Defiro 

a gratuidade da justiça. Acolho o aditamento da petição inicial – id. Num. 

11927376. Porém, antes de operar seus efeitos, emende a Defensoria 

Pública para promover a citação dos espólios e informar quem os 

representa, no prazo de 15 dias. Sendo informado, inclua Espólio de 

Aristides Evangelista da Silva e Espólio de Maria Rosa da Silva no pólo 

passivo da ação. Acaso tenha conhecimento dos representantes 

legais/herdeiros, com indicação do endereço, citem-se e intimem-se os(a) 

Requeridos(a) (...); Por outro lado, acaso desconheça os representantes 

legais e respectivos endereços, cumpra-se às deliberações supra em 

relação ao Requerido JOSÉ MARIA DE JESUS – citação pessoal e em 

relação aos Espólios, citem-se e intimem por EDITAL e via DJE. Proceda a 

ainda escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do NCPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Expeça-se o necessário". E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Felipe N. Mattioni (Analista Judiciário), digitei. Cáceres/MT, 23 de maio 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011712-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HIDROSAN ENGENHARIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXECUTADO)

 

AO AUTOR PARA IMPUGNAR NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 169662 Nr: 5960-48.2014.811.0006

 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: ELEM CRISTINA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA 

SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHEILLA LARISSA NUNES 

RODRIGUES - OAB:6367

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência em 

Parte", de 27/02/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10212, de 07/03/2018 

e publicado no dia 08/03/2018, bem como que os Recursos de Apelação 

interpostos pelo Requerido às fls. 306/322 e pelo Requerente às fls. 

323/328 são TEMPESTIVOS e isentos de preparo. Assim, amparada pelo 

art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo primeiramente a Requerente para que, 

querendo, contrarrazoe ao apelo do Requerido, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 179176 Nr: 1734-63.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMFDS, IPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDSCRDC, LTF, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELE MARQUES 

LIBONATTI MARTINS - OAB:109.373 RJ, JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:11243 MT, LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA - 

OAB:12.384, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750
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 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo os Requeridos, via 

DJE/MT, através de seus advogados para que se manifestem acerca do 

pedido retro, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 157499 Nr: 5250-62.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FORNANCIARI 

WOLSKI - OAB:15.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - OAB:, 

PROCURADOR DO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:, 

PROCURADOR FEDERAL - LEANDRO AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - 

OAB:, PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:, PROCURADOR GERAL 

FEDERAL DO INSS NO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:, 

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL ESPECIALIZADA - INSS - OAB:, 

WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:

 CERTIFICO que o requerido Instituto Nacional do Seguro Social foi intimado 

da sentença por meio de carga com recebimento em 19/02/2018 (fls. 77-v) 

e interpôs TEMPESTIVAMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO de fls. 78/81 

em 16/03/2018. Assim, em atenção ao referido recurso, nos termos do 

artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMO A PARTE AUTORA para que se 

manifeste sobre a proposta “pré-manifestação de desistência do recurso” 

(fls. 78), ou, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101858 Nr: 6954-18.2010.811.0006

 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: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, 

CONCREMAX-CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848-B, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019, 

LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, RICARDO GOMES 

DE ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Vistos, etc.(...)Dessa maneira, defiro e determino a produção das 

seguintes provas:a) prova pericial pleiteada. Para tanto, nomeio o 

Engenheiro Civil Celso Silva, com endereço profissional na RUA JOÃO 

PESSOA, 22 - CENTRO - CÁCERES-MT - CEP 78.200-000. Intime-se para 

que ciente de seu encargo, apresente proposta de honorários; currículo; e 

dados profissionais (art. 465, §2°), no prazo de 10 dias.. Concomitante, 

deverão as partes indicar, caso queiram, assistente técnico bem como os 

quesitos à serem respondidos pelo perito, sendo este o momento para 

também arguir o impedimento ou suspeição do expert (art. 465, §1°), no 

prazo de dez dias.Apresentada a proposta, intime-se Requerida 

Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda para que efetuem 

o depósito ou impugne o a proposta (art. 465, §3°), no prazo de 05 dias, 

ficando anotado que os honorários serão rateados entre a Autora e 

referida requerida, tal como prevê o art. 95 do CPC.Após efetuado o 

depósito dos honorários, deverá o(a) perito(a) ser intimado(a) para que 

informe, data, horário e local para a realização da perícia, a partir da qual 

terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a apresentação do laudo. 

Dentro deste período, caso tenha havido indicação de assistente técnico, 

também deverão estes apresentar seus respectivos pareceres. (Arts. 

474, §2° 474, 477). Protocolado o laudo pericial em Juízo, e eventuais 

pareceres de possíveis assistentes técnicos indicados, terão as partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para se manifestar. b) depoimento 

pessoal dos Requeridos Ricardo Luiz Henry e representante legal da 

Requerida Concremax; d) inquirição das testemunhas, cujo rol deverá ser 

apresentado pelos Requeridos, no prazo de 15 dias, ficando à cargo da 

parte que arrolou proceder com a intimação das testemunhas, nos termos 

do art. 455 e ss. do CPC. Anoto a pena de confissão àqueles que não 

comparecerem para prestar depoimento pessoal, com fulcro no art. 385, 

§1º do CPC. Deixo para designar a audiência de instrução após produzida 

a prova pericial. Expeça-se o necessário.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 134007 Nr: 2961-30.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ HENRY, LUIZ AUGUSTO 

GARCIA SALES, LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, ALEXANDRE 

ALMADA FLAUSINO, FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA, ERITON AQUILES 

SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT, LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - OAB:3623, 

MAURÍCIO JORGE DA CUNHA - OAB:2493, NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669/A

 Cuida-se de ação de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa embasada na alegação de ilegalidades cometidas 

supostamente pelos Requeridos no emprego de verba publica no 

financiamento do festejo carnavalesco denominado "Cáceres Folia 2005".

O processo esta na fase de análise das defesas prévias para efeito de 

recebimento ou rejeição da petição inicial.

Antes de analisar tal fase, faz-se necessário fazer às seguintes 

ponderações.

Depreende-se dos documentos apresentados, que parte dos recursos 

empregados para o financiamento do festejo que embasa à lide é originário 

do convênio nº 299/2004 celebrado entre o Ministério do Turismo e a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo - SEDMTUR, no valor 

total de R$ 111.425,00 reais, destacando que o valor de R$ 100.000,00 

reais é originário de recursos da União, com prestação de contas na 

esfera federal. É o que extrai dos documentos de fls. 170/263.

Frente a tal circunstância, nos termos do art. 10 do Código de Processo 

Civil, oportunizo às partes manifestarem sobre a competência da Justiça 

Estadual de analisar a demanda, notadamente se há ou não interesse 

jurídico da União, de suas autarquias e empresas

 públicas e competência da justiça federal nas ações de improbidade 

referentes a verbas e bens cuja prestação de contas se dá perante órgão 

federal, ainda que tenham sido incorporados pelo ente beneficiário e 

verbas.

Fixo prazo de 15 dias.

Proceda a intimação pessoal do Ministério Público e via DJE apenas dos 

Requeridos que constituíram Advogado. Deixo de determinar a intimação 

daqueles que não constituíram Procurador.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156111 Nr: 3722-90.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN, MUNICÍPIO 

DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra 

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN, por ato praticado quando era Secretario 

Municipal de Educação.

 Conforme narra a inicial, o requerido, na condição de Secretário Municipal 
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de Educação, cedeu o uso de dois ônibus escolares destinados 

exclusivamente ao transporte de alunos para serem usados por 

adolescentes membros do Rotary Club de Cáceres em viagem ao Município 

de Sorriso, nas datas de 15 a 18 de novembro de 2012, em desacordo 

com a legislação vigente.

 Entretanto, apesar de informado pelos motoristas que referidos ônibus 

não suportariam o trajeto, durante a viagem um dos ônibus quebrou, tendo 

sido encaminhados mais dois outros veículos para socorrer os viajantes 

que estavam no Trevo do Lagarto em Várzea Grande.

Em razão de tais fatos, e especialmente por ter sido recomendado pelo 

Ministério Público para se abster de ceder o uso de ônibus escolares a 

uso diverso do previsto em lei, volve-se o Parquet perante este Juízo para 

requerer o processamento do feito nos moldes legais e posterior 

julgamento procedente do feito para declaração dos atos de improbidade 

administrativa e condenação do requerido nas penas previstas no art. 12 

da Lei nº 8.429/92. (fls. 05/19).

Documentos iniciais de fls. 20/121.

Despacho inicial de fl. 122.

Defesa preliminar às fls. 132/138, com documentos de fls. 139/147.

Decisão pelo recebimento da exordial às fls. 151/154.

Contestação às fls. 156/164, em que argumenta: (a) licitude da conduta 

imputada; (b) ausência de má-fé do requerido e de causar dano ao erário; 

(c) viagem tinha escopo esportivo para adolescentes.

 Manifestação ministerial às fls. 171/175.

Audiência preliminar à fl. 177.

Audiência de instrução às fls. 186/188 e fls. 228/330.

Memórias do autor às fls. 346/354, do Município de Cáceres às fls. 

355/360 e do requerido às fls. 367/369.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, em que se 

pretende a condenação do requerido Fransérgio Rojas Piovesan nas 

sanções legais pertinentes por ter, à época em que era Secretario de 

Educação, cedido dois ônibus escolares para serem utilizados em viagens 

de adolescentes a cidade de Sorriso/MT para participar de campeonato de 

esporte.

Em primeiro, reporto-me à tese do Município de Cáceres de nulidade da 

ação em voga em razão da sua não participação no inquérito civil.

Conforme farta jurisprudência sobre o tema, o inquérito civil é processo 

unilateral, facultativo e inquisitivo, não havendo ofensa ao contraditório e a 

ampla defesa se as partes requeridas dele não participarem, de sorte que 

a tese da Municipalidade não prospera.

Nesse sentido:

TJ-MT - Apelação APL 00053901120018110041 110604/2014 (TJ-MT)

 Data de publicação: 20/10/2015

 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE 

–DANO AO ERÁRIO – INEXISTÊNCIA NULIDADE NO INQUÉRITO CIVIL –– 

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA- CONDENAÇÃO EM 

RAZÃO DE BENEFÍCIO OBTIDO POR TERCEIRO COM CONDUTA ÍMPROBA 

DE AGENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O 

inquérito civil é peça meramente informativa, dispensável, não havendo 

que se falar em nulidade do processo por ausência de contraditório no 

inquérito. Não configura cerceamento de defesa se foi oportunizada, no 

tempo e prazo legais, a produção de provas, como também se a alegação 

já foi objeto de julgamento pelo tribunal, diante da interposição de recurso 

de Agravo de Instrumento. A condenação de terceiros beneficiados pela 

conduta ímproba de agente público é possível, não havendo nulidade. Se 

nas condutas alegadas de vários agentes públicos somente uma é tida 

como ímproba, a condenação em ressarcimento do dano ao erário 

resultante somente desta conduta não torna o julgamento extra petita. (Ap 

110604/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015) .

Ultrapassada esta questão, reporto-me ao mérito da causa.

 É caso de improcedência dos pedidos.

Dos autos, é incontroverso que o demandado, na época Secretário de 

Educação Municipal, cedeu o uso de dois ônibus do transporte escolar 

para serem usados por adolescentes provenientes de escolas públicas e 

privadas em evento de esporte na cidade de Sorriso.

Confira-se o pedido:

“Em nome do Interact Club de Cáceres, venho por meio deste, solicitar a 

disponibilização de um ônibus nos dias 15 a 18 de novembro de 2012, em 

prol do transporte de jovens, estudantes de escolas públicas e privadas, 

as Olimpíadas Distritais de Interact Club (ODIC) que serão realizadas no 

Município de Sorriso (MT). Este evento é de suma importância, pois 

promove a integração e exerce companheirismo entre jovens interactianos 

de 12 a 18 anos de todo o distrito 4440....” (fl. 225).

Referido pedido foi subscrito pela adolescente Andreia Colombo Martins à 

época Presidente do Interact, grupo de jovens do Rotary local.

 A seguir, o então Secretario de Educação despachou:

“À Coordenadoria de Apoio/Transporte

Autorizo, devendo os interessados custearem o combustível e as diárias 

dos motoristas” (fl. 225, verso).

Segundo apurado, a finalidade de tal viagem seria para levar cerca de 50 

jovens provenientes de escolas públicas e particulares, entre 12 e 18 

anos, para participar de evento esportivo do Interact Club (órgão criado 

dentro do Rotary Club) durante um feriado na cidade de Sorriso.

A opção pela utilização do serviço teria se dado em razão do alto custo de 

contratação de ônibus particulares, sendo que o ônibus público seria 

cobrado apenas o combustível e a diária dos motoristas.

Durante o trajeto, um dos ônibus de 60 (sessenta) lugares quebrou, fato 

que foi alertado anteriormente por um dos motoristas, tendo sido 

encaminhado dois outros para socorrer os passageiros.

 Pois bem.

O presente caso versa sobre a ocorrência ou não de ato de improbidade 

administrativa consistente na utilização de ônibus escolar para fim diverso 

do que previsto.

Em razão de tal conduta, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública 

pleiteando a condenação do requerido pela prática de ato de improbidade 

administrativa, pugnando pela condenação nas sanções do artigo 12 da 

LIA.

A propósito, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

Processo: REsp 1410336 SP 2012/0005917-6

Relator(a): Ministro ARI PARGENDLER

Julgamento: 17/12/2013

 Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA

Publicação: DJe 04/02/2014

Ementa:

 RECURSO ESPECIAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, 

CAPUT, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. INEXISTÊNCIA DE DOLO.

Espécie em que, nada obstante tenha o tribunal a quo afirmado que a 

recorrente agiu em desconformidade com o art. 11, caput, da Lei nº 8.429, 

de 1992, não há no julgado uma única linha a respeito da existência do 

dolo, ainda que genérico, circunstância por si só suficiente para 

descaracterizar o indigitado ato de improbidade administrativa. Recurso 

especial provido.

Levando em consideração tais ponderações, constata-se que, nos autos, 

embora a conduta do requerido não seja a mais adequada, não se 

vislumbra ato que atendeu aos seus interesses particulares.

 Deve-se ressalvar, em primeiro, que não se pretende aqui homologar a 

conduta praticada pelo agente público ou emprestar-lhe caráter de 

legalidade. Não.

Estar-se apenas a dizer que nem todo ato ilegal ou irregular configura 

improbidade administrativa.

Delineia-se ato de improbidade administrativa fatos graves em que o 

agente público, dolosa ou culposamente, infringe sério dever funcional, 

causando, intencionalmente, vultoso dano ao Erário.

 Sobre o assunto leciona Mauro Roberto Gomes de Mattos:

 "(...) Assim, para que seja enquadrada na hipótese em tela, a conduta do 

agente público, ainda que seja omissa, dolosa ou culposa, deverá 

acarretar prejuízo para o erário, causando-lhe lesão.

 (...)

 O prejuízo concreto aos cofres públicos, ensejador de perda ao erário, 

devido a lesão patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, 

dilapidação de bens ou haveres, causados pelos agentes públicos, é um 

dos requisitos básicos, como visto, ao enquadramento do dispositivo em 

comento, independentemente se houve ou não recebimento ou obtenção 

de vantagem patrimonial do agente. (...)". ("O Limite da Improbidade 

Administrativa" - 2ª edição - Editora América Jurídica - p. 248/249).

Em segundo, há de se dizer que apesar do desvio de finalidade, haja vista 

que ônibus escolar destinava-se, à evidência, ao transporte de alunos 

strictu sensu, a viagem foi realizada em prol de jovens do Município de 

Cáceres oriundos tanto do ensino público quanto particular, que iriam 

participar de evento esportivo de congraçamento em um feriado.
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Sobre o tema, em pesquisa sobre o Interact Club no sítio do Rotary Club 

(https://my.rotary.org/pt/exchange-ideas/club-connections/interact-clubs), 

vê-se que se trata de projeto destinado ao desenvolvimento de jovens e, 

portanto, da sociedade como um todo.

 Confira-se:

 “O Interact une jovens de 12 a 18 anos para desenvolverem suas 

habilidades de liderança e descobrirem a força do lema ‘Dar de Si Antes 

de Pensar em Si’.

 Os Interact Clubs organizam pelo menos dois projetos por ano: um para 

ajudar sua escola ou comunidade, e outro para promover a compreensão 

mundial. Durante a implementação de ações sociais e o desenvolvimento 

das suas habilidades de liderança, os interactianos são orientados pelos 

Rotary Clubs patrocinadores.”

Nesse sentido, a própria denúncia encaminhada ao Ministério Público 

destaca o caráter cultural do evento:

“Mas para minha surpresa, fiquei sabendo, através de contatos, de que o 

referido Secretário Municipal de Educação Fransérgio havia cedido dois 

ônibus, que é exclusivo para o transporte escolar, (...), para o Rotary 

transportar rotarianos, que presta grandes serviços ao mundo, ao Brasil e 

a nossa cidade, entidade respeitadíssima por sinal, mas sim pelo Sr. 

Fransérgio negar descaradamente aos nossos alunos e ainda cometer o 

ato de improbidade administrativa na atual administração do Senhor Túlio 

Fontes, que foi conivente e também pelo próprio Fransérgio ser do 

Rotary...” (fl. 24).

Ao que se infere, a problemática surgiu em razão do então Secretário de 

Saúde não ter cedido veículos do transporte escolar a alunos da rede 

pública para participar de alguns eventos planejados pelos professores e 

ter deferido este sub judicie, revelando, em caso de ser verdadeiro o 

integral teor da denúncia, incoerência em suas ações, mas não 

propriamente improbidade administrativa.

De igual modo, observa-se que, apesar da louvável recomendação do 

Ministério Público ao requerido quanto ao uso de veículos de transporte 

escolar para outras finalidades, não se tem prova da reiteração de tal 

conduta, tratando-se a questão de caso excepcional, sendo certo ainda 

que os alunos que utilizam os veículos em voga não ficaram prejudicados, 

já que tais fatos se deram em um feriado prolongado.

Ademais, conforme se apurou, as despesas de combustível e as diárias 

dos motoristas foram arcadas pelos usuários do transporte, não havendo 

falar-se em prejuízo ao erário.

É da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PÚBLICO POR 

PARTICULARES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU O 

PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS USUÁRIOS. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há falar em improbidade 

administrativa quando não houve prejuízo ao erário, pois o conjunto 

probatório revelou que, embora o veículo público tenha sido utilizado para 

o transporte de particulares, estes efetuaram pagamento por tal utilização, 

arcando com as despesas dela decorrentes. (TJ-PR - AC: 3218102 PR 

0321810-2, Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 15/08/2006, 

5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 7204).

Quanto à avaria noticiada no trajeto de volta, o requerido afirmou que 

cuidou de questão de menor monta e o Ministério Público não conseguiu 

comprovar a natureza do dano e sua extensão, apesar dos diversos 

ofícios encaminhados às oficinas que atendiam o ente público da época.

Assim, não há prova concreta quanto a eventuais danos causados ao 

veículo em razão da viagem.

Portanto, não restou configurada a prática de ato ímprobo previsto no art. 

11, pois nem todo ato ilegal é ímprobo. A improbidade é a ilegalidade 

qualificada pela má-fé, pela desonestidade. E o imputado, ao que parece, 

não se guiou para se beneficiar, mas para atender, da forma mais breve e 

não recomendável, interesse coletivo.

Vale dizer, ainda, que, a própria noção de improbidade administrativa, 

tem-se que esta deve traduzir, necessariamente, a desonestidade, a 

conduta reprovável, a imoralidade, o que, ao certo, não se verifica no 

caso.

Para a configuração de ato de improbidade, faz-se necessária a 

comprovação de comportamento doloso por parte do agente público, ou 

seja, que este tenha agido de forma ilícita, cientes da antijuridicidade de 

seu comportamento funcional (consciente de que está transgredindo 

Princípio Constitucional) (art. 11), não alcançando o gestor inábil.

 Confira-se julgado sobre o tema:

“(...) A Lei nº 8.429/92 visa a resguardar os princípios da administração 

pública sob o prisma do combate à corrupção, da imoralidade qualificada e 

da grave desonestidade funcional, não se coadunando com a punição de 

meras irregularidades administrativas ou transgressões disciplinares, as 

quais possuem foro disciplinar adequado para processo e julgamento 

(...)”. (REsp 1089911/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/11/2009, DJe 25/11/2009).

Nos autos, não se verifica a presença de referido comportamento doloso 

ou culposo do agente requerido, revestido de má-fé, pois embora tenha 

usado o bem público para fim diverso, isto é, não tenha sido a forma mais 

adequada, tal ilegalidade não constitui sinônimo de improbidade.

Nesse sentido, oportuna a lição de Alexandre de Moraes:

"(...) Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo 

natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou 

indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração 

pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícitos ou de 

causarem prejuízo material ao erário. A lei de improbidade, portanto, não 

pune a ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público, e 

de todo aquele que o auxilie, voltada para a corrupção (in DIREITO 

CONSTITUCIONAL, 24ª. ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 366)

Além disso, a conduta objurgada atendeu, ainda que de forma inadequada, 

as necessidades de jovens do Município de Cáceres, não havendo assim 

falar em ato de improbidade administrativa.

Desta feita, a análise do caderno processual, torna forçoso reconhecer 

que não houve a prática de ato de improbidade administrativa a merecer a 

aplicação das severas sanções previstas na Lei n.º 8.429/92.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, na forma do 

art. 487, I CPC;

 b) Sem custas e sem honorários, na forma da lei;

c) Julgado improcedente o feito, não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496 CPC;

d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82006 Nr: 8490-35.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRYSTIAN NUNES FEDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO, MATHEUS 

BELPHMAN CACCIOLARI, LENILSON ANGELO MAGALHÃES, JOÃO FÉLIX 

PEREIRA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Compulsando os autos verifico que, conforme certidão do oficial de 

justiça às fls. 388, o requerido não está mais lotado na Assembleia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, assim, amparada pelo artigo 152, 

inciso VI do CPC, INTIMO novamente a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que forneça o endereço correto ou requeira o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias..

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 87590 Nr: 3081-44.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: HILTON VIGNARDI CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor do documento de fls. 136 vº, expeça-se nova requisição de 

pagamento, como já determinado às fls. 88.

5ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001904-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BACA DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando 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: 8011049-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 8011990-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANE MARIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 8011052-31.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EURICO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 8011106-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE RABELO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 8011087-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 8011113-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA PIRES LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010644-50.2009.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUINA FRANCISCA DE PAULA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRS/DALVA ALICE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DO(A) EXEQUENTE, PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, APRESENTAR NOVO ENDEREÇO DO(A) EXECUTADO(A) 

EM RAZÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE ID 13346848, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010604-58.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS CAMPOS CIRINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR OS ADVOGADOS DO RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

CERTIDÃO RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011591-60.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIO HURTADO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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: 1002401-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEONOR CEBALHO CAETANO (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)

 

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: 1000770-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE PARA IMPUGNAR CONTESTAÇÃO NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DELFINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO NO ID 

12575814, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-33.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 8010682-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER MAGALHAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENAMARA ROCHA MONTEIRO OAB - MT0006246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS OAB - MT0009700A 

(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: 8011529-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DA CRUZ CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(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: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAR OS ADVOGADOS DO RECLAMANTE DOS TERMOS DA 

RESPOSTA DO HOSPITAL DO JD CUIABÁ PARA CONHECIMENTO E 

PROVIDÊNCIAS PERTINENTES

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010361-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(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: 8011663-18.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANGELI CARDOSO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ115460 

(ADVOGADO)

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 2051-61.2015.811.0006

 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): COOPERATIVA DE CRIADORES DE JACARÉ 

DO PANTANAL LTDA, GASTÃO MEDEIROS SHARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGDALENA REZENDE 

DE LACERDA - OAB:18287MT, DAIANE DAMBROS SCHMIDT - 

OAB:11765, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 INTIMO OS ADVOGADOS DA REQUERIDA PARA NO PRAZO DE CINCO 

DIAS MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA DOS HONORÁRIOS DO 

PERITO JUDICIAL, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 23.933,50 (VINTE E TRES MIL, 

NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), QUE 

DEVERÁ SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL OU NA CONTA 

PESSOAL DO PERITO PABLO SOUZA SANTOS, AGÊNCIA DO BANCO 

BRASDESCO S/A N. 3218-2, CONTA CORRENTE 57005-2.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191454 Nr: 9217-47.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DA COSTA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 Ex. Penal n° 9217-47.2015.811.0006 – Cód. 191454.

Vistos.

A Lei de Execução Penal em seu artigo 118, I, prevê a regressão da forma 

de execução da pena privativa de liberdade, com a transferência para 

qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato 

definido como crime doloso ou falta grave.

Aparentemente o recuperando descumpriu com as condições de seu atual 

regime de pena, sendo necessário, nos termos do art. 118, §2º, da Lei 

7.210/84, sua prévia oitiva, para análise quanto a necessidade ou não de 

regressão de seu regime.

A lei de execução penal prevê a possibilidade do condenado justificar o 

fato que provocaria a regressão, neste caso, justificar o descumprimento 

das condições impostas para o cumprimento da pena, para que, então 

seja analisado pelo Juízo quando a necessidade de regressão do regime 

do mesmo, ou se acata justificação feita pelo recuperando.

Contudo, a Lei 7.210/84 não prevê forma específica para que o 

recuperando seja ouvido, ou seja, não há imperiosa necessidade de 

designar-se audiência de justificação para a oitiva do recuperando quanto 

a falta grave supostamente cometida, mas apenas de que lhe seja 

oportunizado o contraditório e a ampla defesa. No sentido:

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. 

FUGA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGRESSÃO PARA O REGIME 

FECHADO. OITIVA PESSOAL DO CONDENADO. PRESCINDIBILIDADE. 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA POR ESCRITO. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 

POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na 

regressão de regime, pelo cumprimento de falta grave, a apresentação da 

justificativa por escrito dispensa a prévia oitiva pessoal do condenado, 

mediante audiência de justificação, principalmente quando não demonstra 

que, na presença do juiz, possa acrescentar algum outro dado ou 

explicação. 2. O cometimento de falta grave, como é o caso de fuga de 

estabelecimento prisional, justifica a regressão de regime, ainda que mais 

gravoso do que o imposto na sentença (TJ-PR – autos 8147137 – Rel. 

Miguel Pessoa – Julgamento: 08/03/2012 - Órgão Julgador: 4ª Câmara 

Criminal).

A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.

Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215415 Nr: 3322-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HUMBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena do recuperando Carlos Humberto da Silva, 

o qual encontra-se atualmente em prisão domiciliar.

Acostou-se aos autos, às fls. 116/117, requerimento da defesa para que 

o mesmo dê continuidade ao regime em prisão domiciliar.

O i. representante do Ministério Público se manifestou favorável (fls. 121).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Decido.

Denoto dos autos que, conforme o atestado médico acostado às fls. 

118/120, o recuperando continua em tratamento médico frequente, sendo 

essa a condição da sua permanência em prisão domiciliar.

Dessa forma, tendo em vista que permanecem os motivos que 

ocasionaram o presente regime, DEFIRO o pedido de continuidade do 

recuperando Carlos Humberto da Silva em Prisão Domiciliar.

Intime-se o patrono da mesma para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

junte aos autos relatório médico, indicando aproximadamente o período de 

tratamento ainda restante para o mesmo.
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 Ademais, permaneça-se o cumprimento das demais condições impostas 

do regime.

Cumpra-se e intime-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183814 Nr: 4538-04.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES SELES, ITAMAR DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos.

Proceda-se a vinculação dos valores pagos a título de fiança aos autos 

em apenso, bem como, proceda-se ao traslado de fotocópia da sentença 

proferida neste feito, da decisão de fls. 318, da decisão de fls. 92/93, bem 

como dos documentos de fls. 94 e 95 e petição de fls. 385, desapensando 

fisicamente os autos de Cód. 193292 e encaminhando-se à Contadoria 

Judicial, para fins de atualização do valor da fiança, para posterior 

levantamento.

Tal cálculo se faz necessário, eis que junto ao presente feito, existem 

depósitos dos valores relacionados à fiança, bem como dos valores 

apreendidos em favor dos réus, o que impede a restituição da fiança, sem 

anterior realização de cálculo quanto ao valor atualizado da mesma.

Em relação a estes autos, já tendo sido apresentadas as razões e 

contrarrazões de recurso, e havendo prolongamento desnecessário dos 

atos junto ao mesmo, por parte da defesa, encaminhem-se os mesmos ao 

E. TJMT, com as devidas baixas e cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227844 Nr: 12734-89.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR JEAN DE CARVALHO PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 12734-89.2017.811.0006 – Cód. 227844

Vistos.

Tendo em vista que nos autos não constam as informações necessárias 

para a elaboração de cálculo de pena, oficie-se à 2º Vara da Justiça 

Federal de Cáceres/MT a fim de que informem em que data o reeducando 

foi preso, para fins de cálculo da detração da pena, com urgência.

 Ademais, vez que se trata de processo com réu preso, proceda a 

colocação de tarja preta no feito.

Certifique-se ainda o transito em julgado da sentença condenatória 

proferida em desfavor do reeducando, ou, se houve interposição de 

recurso, do julgamento do mesmo.

Com a resposta do ofício, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 206064 Nr: 7308-33.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que por ordem do MM. Juiz Dr. José 

Eduardo Mariano, redesigno a presente audiência para o dia 19/07/2018 

às 13h30, posto que nesta data o mesmo encontra-se de licença médica 

para acompanhamento de dependente, o que inviabiliza a realização da 

presente audiência.

Certifico ainda que, aos que compareceram ao ato saíram devidamente 

intimados da data de audiência redesignada, bem como será procedido 

aos atos ordinatórios necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 221371 Nr: 8050-24.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARDOSO, PAULO RICARDO 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que por ordem do MM. Juiz Dr. José 

Eduardo Mariano, redesigno a presente audiência para o dia 19/07/2018 

às 14h00, posto que nesta data o mesmo encontra-se de licença médica 

para acompanhamento de dependente, o que inviabiliza a realização da 

presente audiência.

Certifico ainda que, aos que compareceram ao ato saíram devidamente 

intimados da data de audiência redesignada, bem como será procedido 

aos atos ordinatórios necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 220252 Nr: 7404-14.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NUNES DUARTE, LUCAS FELIX DE 

OLIVEIRA, ELIAS SOARES DA ROCHA, GUSTAVO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico para os devidos fins, que por ordem do MM. Juiz Dr. José 

Eduardo Mariano, redesigno a presente audiência para o dia 19/07/2018 

às 14h20, posto que nesta data o mesmo encontra-se de licença médica 

para acompanhamento de dependente, o que inviabiliza a realização da 

presente audiência.

Certifico ainda que, aos que compareceram ao ato saíram devidamente 

intimados da data de audiência redesignada, bem como será procedido 

aos atos ordinatórios necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 144688 Nr: 2653-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIZ DE MORAES NAVARRO, 

ALLEF BISPO MACEDO, MAX FRANCISCO ALCANTARA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Autos n° 2653-57.2012.811.0006 – Cód. 144688

Vistos.

Considerando que ocorreu um problema técnico nos áudios captados 

durante a realização da audiência realizada em data 25/04/2018, sendo 

impossível a recuperação destes, designo o dia 18/06/2018 às15h25min 

para interrogatórios dos réus.

Intimem-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164662 Nr: 1792-03.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 Autos n° 1792-03.2014.811.0006 – Cód. 164662.
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Visto.

Intime-se o denunciado para que no prazo de 10 (dez) dias apresente as 

derradeiras justificativas acerca do descumprimento das condições do 

benefício que lhe fora concedido, sob pena de revogação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226286 Nr: 11638-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHRISTIAN FELIPE FERNANDES ARAÚJO 

CASTRILON, ESVANEI SANTANA DO NASCIMENTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUANE CAROLINE RODRIGUES 

- OAB:19106/0MT, NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - 

OAB:17925/0

 Autos n° 11638-39.2017.811.0006 – Cód. 226286

Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Citem-se os acusados Khristian Felipe Fernandes Araújo Castrilon e 

Esvanei Santana do Nascimento Junior para oferecerem defesa prévia, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhes sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código 

Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar os acusados se os mesmos possuem condições financeiras 

para constituírem advogados, entretanto, se a resposta for negativa, 

então, desde já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca 

para apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 

396-A, §2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados, se necessário.

Comunique-se o recebimento da denúncia 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), certificando-se as comunicações nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203018 Nr: 5266-11.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS, WDSDB, RDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, DÓMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10899/MT, 

LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324

 Autos n° 5266-11.2016.811.0006 – Cód. 203018

Visto.

Ante a certidão de fls.250, determino que se intimem os denunciados 

Diego Souza Silva e Wender dos Santos Danciguer Barbosa para 

constituírem novo advogado no prazo de 10 (dez) dias. Caso não possua 

condições, o que deverá ser certificado nos autos, nomeio o d. Defensor 

Público atuante nessa Vara para que possa assisti-los em seus 

interesses.

Após, em não havendo apresentação de memoriais, à Defensoria Pública.

Em caso positivo, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158560 Nr: 6299-41.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO APARECIDO SILVA MINARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186168 Nr: 5872-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 A denominada audiência de justificação não está prevista de forma 

expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação 

doutrinária e jurisprudencial, em atenção ao conteúdo do já citado 

parágrafo 2.º do art. 118 da Lei de Execução Penal, e assim, é de 

entendimento, ainda tímido, mas compactuado por este Magistrado, que a 

intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do 

recuperando, bem como junte eventuais documentos que entenda 

pertinentes e necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins 

de análise quanto eventual regressão do regime de pena do mesmo.Assim 

sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, ou, 

caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização de 

audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 173067 Nr: 8536-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA VENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 "...".Assim sendo, intime-se a defesa da recuperanda para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas da reeducanda, 

ou, caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização 

de audiência para prévia oitiva da recuperanda.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208866 Nr: 9274-31.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Autos n° 9274-31.2016.811.0006 – Cód. 208866

Vistos.

Ante o fato de que o Ministério Público apresentou aditamento a denúncia, 

manifeste-se a defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

interpretação analógica do art. 384, §2º, do Código de Processo Penal.
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Após, conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221640 Nr: 8247-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Dispositivo.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para:

 CONDENAR o réu Gabriel Garcia da Silva nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados unitariamente 

à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do 

fato.

Deixo de aplicar a detração penal nesta fase, eis que a mesma não 

resultará em alteração do regime inicial de pena do acusado.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o ABERTO, nos 

termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Tendo em vista que a pena aplicada ao réu foi inferior a 04 (quatro) anos 

de reclusão, o mesmo não é reincidente em crimes dolosos, bem como a 

culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, são positivas, substituo a pena privativa de liberdade aplicada 

ao mesmo por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I, 

II e III e §2º, do Código Penal, a qual será fixada pelo Juízo das Execuções.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Em relação aos bens móveis apreendidos, se não postulados pelos 

proprietários a devida restituição, no prazo de 90 (noventa) dias, após a 

devida intimação dos mesmos, determino a venda dos mesmos por leilão 

judicial, no qual, será apenas mantido os valores adquiridos com os 

mesmos, para eventual entrega aos seus donos, ou perdimento em favor 

do Estado de Mato Grosso.

O dinheiro apreendido com o acusado, de igual forma, será perdido em 

favor da União, os quais serão revertidos oportunamente ao SENAD ou ao 

órgão que couber na existência de convênios, nos termos do que dispõe o 

art. 63, §1º, c\c art. 64, ambos da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durar os efeitos da condenação, que 

significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias 

da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos 

(CF, art. 15, inc. III).

Oficie-se ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Condeno o réu no pagamento de custas e despesas processuais.

Por ocasião da intimação do réu acerca desta sentença, deverá ser 

indagado se deseja recorrer. Sendo afirmativa a resposta, lavre-se o 

respectivo termo.

Com o trânsito em julgado, oficie-se ao CISC, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda a destruição das amostras guardadas para 

contraprova, bem como todas as drogas apreendidas por conta deste 

feito, certificando isso nos autos.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Comunique-se ainda às Delegacias da Polícia Judiciária Civil desta cidade, 

aos Institutos Estadual e Nacional de Identificação, à Polinter e ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, oficiando-se para inserção dos dados 

referentes a presente sentença.

Oportunamente, expeça-as guia definitiva de pena e confeccione-se 

eventual executivo de pena, bem como arquivem-se os autos, 

procedendo-se as baixas e anotações devidas.

Sirva cópia da presente como alvará de soltura e mandado de intimação 

em favor de Gabriel Garcia da Silva, se por al, o mesmo não estiver preso.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223500 Nr: 9591-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Processo nº 9591-92.2017.811.0006 – Cód. 223500

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Parte Ré: ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO

Visto etc.

O i. Representante do Ministério Público Estadual por meio de seu Promotor 

de Justiça, com espeque no inquérito policial nº 436/2017, oriundo da 

Delegacia de Polícia Civil de Cáceres (CISC), denunciou ROSIVALDO 

MIRANDA DE CARVALHO, brasileiro, convivente, desempregado, 

documentos pessoais não informados nos autos, nascido em 14/02/1991, 

natural de Cáceres/MT, filho de Manoel Dias de Carvalho e Natalina Pinto 

de Miranda, residente na Rua 11, Quadra 16, Bairro Jardim Universitário, 

nesta Cidade de Cáceres/MT, como incurso nas sanções do art. 157, 

caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela prática do 

seguinte fato delituoso:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de 

agosto de 2017, por volta das 18h30min, na via pública, na Rua Cristo Rei, 

Bairro Cristo Rei, no município de Cáceres/MT, o denunciado ROSIVALDO 

MIRANDA DE CARVALHO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, tentou subtrair, em proveito próprio, mediante grave ameaça 

coisa alheia móvel, consistente uma mochila, pertencente à vítima Elaine 

Carvalho da Silva, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 04/05.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionados, a 

vítima Elaine Carvalho da Silva deslocava-se pela via pública, momento em 

que foi interpelada pelo denunciado ROSILVADO MIRANDA DE 

CARVALHO, o qual utilizando-se de grave ameaça, determinou que lhe 

passasse o aparelho celular, entretanto, a vítima não estava em posse de 

celular, ocasião em que o denunciado resolveu subtrair a mochila da 

vítima.

Infere-se dos autos que o denunciado foi impedido de consumar seu 

intento delituoso por populares que o capturaram, após, a Polícia Militar foi 

acionada e encaminharam o denunciado à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil para procedimentos de praxe” (fls. 05 e 06).

O réu foi preso em flagrante, sendo o respectivo auto homologado às fls. 

56/58, tendo sido decretada sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 20/09/2017 (fls. 42).

Citado pessoalmente (fls. 75/76), o réu apresentou resposta à acusação 

(fls. 72/74), através de advogado constituído e arrolou as seguintes 

testemunhas: MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, FÁTIMA DA 

SILVA PENHA e ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS.

Durante a instrução foi ouvida a vítima ELAINE CARVALHO DA SILVA (fls. 

85 e CD-R fls. 88), a testemunha INILSON DE SOUZA ORTIZ (fls. 85 e 

CD-R fls. 88) arrolada pela acusação, a testemunha MARIA APARECIDA 

SILVA DOS SANTOS (fls. 86 e CD-R fls. 88) arrolada pela defesa, bem 

como interrogado o acusado ao final (fls. 87 e CD-R fls. 88). As partes 

desistiram da oitiva de RAMBERSON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, FÁTIMA 

DA SILVA PENHA e ANTONIO FERREIRA DE JESUS, o que foi homologado 

e não requereram diligências (fls. 84).

Não havendo mais provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a 

instrução. O debate oral foi substituído por alegações finais escritas, sob 

a forma de memoriais.

O Ministério Público (fls. 89/92) requereu a condenação do réu, nos 

termos da denúncia. A defesa (fls. 98/105), por sua vez, pugnou pela 

absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VI, do Código de Processo 

Penal, ou, em caso de condenação, que a pena seja fixada em seu 

patamar mínimo.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Não havendo, em princípio, nulidades ou outras matérias passíveis de 

serem destacadas em preliminar, passo a analisar, de imediato, o mérito da 

questão.

A materialidade do delito está consubstanciada pelo auto de prisão em 

flagrante (fls. 09), boletim de ocorrência policial (fls. 10/11), termo de 

exibição e apreensão (fls. 15) e depoimentos e declarações colhidos (fls. 

12/13 e 16).
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A autoria exsurge inequívoca nos autos, mormente pela prova oral. 

Vejamos.

 Durante o interrogatório, o réu ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO 

(fls. 18/18-v) negou a prática delitiva. Disse que:

“QUE seguia com sua motocicleta, no mesmo sentindo que a vítima ELAINE, 

quando ia passar por ela, quase veio a chocar-se com ela, que perdeu o 

equilíbrio e deixou cair sua mochila, o interrogado pegou a mochila e ia 

devolver a ela, quando ela imaginou que o interrogando iria assalta-la, ela 

começou a gritar e xingá-lo, momento também em que veio um homem 

armado. Apavorado com o rumo da situação, o interrogando como medo 

resolveu fugir, deixando tudo para trás, mas fora perseguido e preso. O 

interrogando afirma com veemência que é inocente, que não tinha intenção 

de rouba ninguém” (Inquérito Policial fls. 18-v).

Em Juízo, afirmou que estava correndo demais, estava de moto e não 

chegou a bater na vítima. Caíram as coisas da vítima e ela se assustou. 

Relatou que foi parar a moto, e como esta não tem o “pezinho”, pois tinha 

quebrado, deitou a moto no chão, então veio uma pessoa que acredita ser 

policial, atirando sem rumo. O rapaz estava de short e sem camiseta, fato 

que o fez pensar ser algum parente da vítima, razão pela qual disse ter 

corrido. A vítima estava de bicicleta. Narrou que no momento a vítima ficou 

assustada, quando ele deixou a moto no chão e foi pegar as coisas que 

caíram no chão para ela, mas não falou nada de mais para ela, sendo que 

somente pegou a garrafa que estava no chão. No barulho de disparos que 

teve, ficou com medo da pessoa que estava com a arma ser pai da menina 

e então correu. (CD-R fls. 88).

 A testemunha Maria Aparecida Silva dos Santos arrolada pela defesa 

contou em Juízo (CD-R fls. 88) que conhece o acusado há um ano e 

quatro meses, pois este é seu vizinho, mora em frente a sua casa. 

Afirmou que não tem o que se queixar do acusado e que ficou até 

surpresa por estes fatos, porque ele é um excelente vizinho e nunca teve 

problemas com nenhum morador. Relata que o réu é trabalhador, corta 

grama, roça pasto, trabalha com carros também, com diárias, e 

atualmente, trabalha de caseiro em uma chácara. Disse que também fazia 

“bicos” na serralheria. Sobre os fatos narrados na denúncia a testemunha 

nada sabe (CD-R de fl. 88).

Contudo, a versão defensiva restou isolada no contexto probatório.

A vítima Elaine Carvalho da Silva (fls. CD-R fls. 88) asseverou que ao 

voltar da escola um pouco mais tarde, pois estava fazendo um projeto de 

matemática, percebeu que havia alguém a seguindo, tendo ouvido o 

barulho de moto momentos antes atrás de si. Disse que o acusado 

começou a olhar para ela e lhe perguntou sobre o seu celular no que ela 

lhe respondeu que não tinha celular, porém tinha acabado de guardá-lo. 

Assim, o acusado puxou sua mochila e jogou suas coisas no chão. 

Relatou que antes disso, o acusado lhe disse que estava armado e que se 

não lhe entregasse seu telefone celular iria disparar contra ela. Viu que 

ele não estava com a arma, só estava com a mão disfarçando. Contou que 

o acusado começou a jogar suas coisas, e então chegou um homem da 

polícia e o acusado correu dele, adentrando numa mata. Quando viu que o 

acusado não estava mais perto pegou suas coisas e foi embora. Assim 

que voltou para pegar sua chave que tinha caído o acusado já estava 

sendo levado na viatura. Não conhecia o acusado antes, nunca o tinha 

visto. Contou que parecia que o acusado estava sob efeito de álcool ou 

entorpecentes pois estava muito agressivo. Respondeu que o acusado 

não chegou a chocar a moto contra ela, foi andando devagar em sua 

direção, como se estivesse lhe seguindo, então puxou sua mochila e 

começou a jogar suas coisas no chão e falar que estava armado e que 

era para lhe passar o celular. Não mostrou a arma, só falou que estava 

armado. Ele jogou a moto no chão na hora em que viu o policial e saiu 

correndo. Afirma que ele não bateu nela, mas puxou a sua bolsa. Quando 

viu que ele não estava mais perto pegou sua mochila e sua bicicleta e foi 

pra casa. (CD-R de fls. 88).

 A testemunha Inilson de Souza Ortiz (CD-R fls. 88) contou que quando 

conseguiu fazer a abordagem do acusado ele já estava detido por 

pessoas do local. Conversaram posteriormente com a vítima, que lhes 

disse que estava indo para sua casa, quando percebeu que estava sendo 

seguida. Tudo o que sabe foi pela vítima, que estava no local onde o 

acusado foi preso, pois o mesmo foi abordado em outro local. O acusado 

correu, mas foi pego pelas pessoas que passavam no local. O acusado 

não pegou nada da vítima, foi encontrado os objetos próximo ao local onde 

a vítima foi abordada, pois o acusado correu. A vítima lhe relatou que 

estava indo embora e percebeu que estava sendo seguida, teve um 

momento que o acusado encostou nela e anunciou o assalto. A vítima não 

viu o acusado portando arma, somente visualizou a mão por debaixo da 

camiseta. O acusado pediu a mochila da vítima, e esta entregou, tendo 

pedido também o seu celular. Neste momento, disse a vítima, que os 

vizinhos perceberam que se tratava de um assalto e correram atrás do 

réu, sendo que ele abandonou os pertences em um mato próximo ao local 

dos fatos. O acusado chegou a pegar os pertences da vítima e quando ela 

mostrou a direção que ele correu, começaram a procurar ali por perto e 

então foram encontrados os objetos. O celular foi encontrado no chão, 

próximo da vítima. Não se recorda se o acusado pegou o celular ou a 

bolsa da vítima, mas foi encontrado o pertence dela perto do matagal. O 

acusado negou os fatos quando foi preso, mas não se recorda 

exatamente o que ele disse. Não foi encontrado nenhum objeto da vítima e 

nem arma com o acusado.

Esta é a prova coligida.

Diante disso, verifico que prova é suficiente para a expedição de decreto 

condenatório, pois, de forma clara e precisa, demonstra que o réu foi o 

autor do fato delituoso narrado na denúncia.

Pelo que se extrai do relato da vítima, o réu cometeu o delito mediante 

grave ameaça, pois, simulou estar portando arma de fogo. Segundo sua 

narrativa, ao voltar da escola percebeu que estava sendo seguida por um 

homem que estava a bordo de uma motocicleta, tendo este a indagado se 

possuía celular, e que após responder negativamente, o acusado puxou a 

mochila dela, jogando tudo que se encontrava dentro, ameaçando-a que 

caso não encontrasse o celular iria disparar contra sua pessoa.

Continuou contando que após o réu tirar as coisas da mochila e jogar no 

chão, chegou um policial militar que saiu em seu encalço, tendo fugido 

para uma mata. Verificando não se encontrar mais o acusado no local, a 

vítima voltou pegou suas coisas e foi embora, porém, ao retornar para 

pegar as chaves que haviam caído, observou que o réu já se encontrava 

dentro da viatura da polícia, tendo sido preso em flagrante.

No ponto, convém realçar que a vítima descreveu o fato em detalhes, de 

modo harmônico e coerente.

Os policiais militares, responsáveis pela condução do réu, corroboraram 

que Rosivaldo foi detido por pessoas que se encontravam no local do fato, 

tendo a guarnição realizado a prisão do mesmo, logo após a empreitada 

delitiva.

Ressalta-se que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume 

especial relevância, ainda mais quando inexistente qualquer animosidade 

específica com o acusado, estando ausente qualquer indicativo da 

ocorrência de falsa incriminação. A jurisprudência tem sido firme nesse 

sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 

MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. 

MÉRITO. Réu D.S.S. (...) Inequívocas a materialidade e a autoria do delito, 

diante da consistente palavra da vítima, que reconheceu os acusados, 

com certeza, tanto na fase policial como em juízo. PALAVRA DA VÍTIMA. 

Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença 

de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com 

especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a 

responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial. 

EMPREGO DE ARMA. Para o reconhecimento da majorante no delito de 

roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente 

submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. A 

causa de aumento pode ser demonstrada por outros elementos 

convincentes extraídos dos autos, como a palavra das vítimas. 

CONCURSO DE AGENTES. Comprovado pela prova testemunhal, sendo 

desnecessário o prévio ajuste de vontades para a prática do delito, 

bastando um agente aderir à conduta do outro. (...) APELOS de O.C.S.S. e 

T.R.S. PROVIDOS EM PARTE. APELO DE D.S.S. PROVIDO. (grifei) 

(Apelação Crime Nº 70058640921, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 25/06/2015).

APELAÇÕES CÍVEIS. ECA. ATO INFRACIONAL. ROUBO MAJORADO. 

AUSÊNCIA DE PARECER DA EQUIPE INTERPROFISSIONAL. 

INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA 

PALAVRA DA VÍTIMA E DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES. 

DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE. (...) 

Tratando-se de ato infracional contra o patrimônio, a palavra da vítima, 

coerente e segura, é suficiente à comprovação da autoria, ainda mais 

quando corroborado pelas declarações dos policiais militares que atuaram 

na apreensão em flagrante dos infratores. 5. Inexiste nos autos qualquer 
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adminículo de prova a afastar a credibilidade das declarações prestadas 

pelos policiais militares, tampouco de que eles tivessem interesse em 

prejudicar os representados, o que não se pode concluir simplesmente 

pelo fato de haverem trabalhado na fase investigatória. 6. Qualquer tipo de 

violência incidente sobre a vítima, com a finalidade de levar-lhe os 

pertences, configura roubo e não furto. (...) APELAÇÕES DESPROVIDAS”.

(grifei) (Apelação Cível Nº 70064355175, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 21/05/2015).

Ao contrário do alegado pelo réu, não se tratou apenas de um mal 

entendido. Com efeito, o denunciado efetivamente ameaçou a vítima 

simulando estar armado e ordenou a entrega do seu aparelho celular.

Ressalta-se, em relação ao roubo, a violência ou a grave ameaça à que a 

vítima fica submetida, com consequências palpáveis, e outras que não se 

pode dimensionar, do ponto de vista psicológico, mas que são inegáveis.

Destarte, considerando que a conduta do réu é típica, ilícita e que não 

concorrem causas de isenção ou de exclusão de pena, o juízo 

condenatório é medida que se impõe.

PASSO A INDIVIDUALIZAR A PENA.

Examino os vetores do art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade afigura-se em grau ordinário. O acusado não registra 

maus antecedentes. A conduta social não restou desvelada, o que não lhe 

prejudica. Não há elementos acerca da personalidade. O motivo 

determinante do delito é inerente ao próprio tipo, consubstanciado no lucro 

fácil, ainda que ilícito, à custa do patrimônio alheio. Quanto às 

circunstâncias e às consequências, são as próprias do tipo penal. A 

vítima não teve conduta capaz de oportunizar o delito.

Com supedâneo nas circunstâncias judiciais acima analisadas, entendo 

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação 

da pena-base para o delito de roubo imputado ao réu em 04 (quatro) 

quatro anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas, 

razão pela qual a pena provisória fica no patamar de 04 (quatro) anos de 

reclusão.

Em razão da tentativa, considerando o iter criminis percorrido, chegando 

ao termo inicial da consumação, consoante exame feito na fundamentação 

supra, entendo por bem reduzir a pena na metade, redimensionando-a 

para 02 (dois) anos de reclusão, a qual torno definitiva, diante da ausência 

de outras causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena de multa, em consonância com as circunstâncias judiciais 

acima e a situação econômica do réu, em dez dias-multa na proporção de 

1/30 do salário mínimo nacional para cada dia-multa, tudo com base nos 

artigos 49 e 60, do Código Penal.

Dispositivo da Sentença

Ante todo o exposto, julgo procedente a acusação para:

 Condenar o réu ROSIVALDO MIRANDA DE CARVALHO, já qualificado, 

pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c o art. 14, II, ambos do 

Código Penal, à pena privativa de liberdade total de 02 (dois) anos de 

reclusão, e 10 dias-multa, fixados estes, a razão de um trigésimo do 

salário mínimo vigente.

 Tendo em vista o teor do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal, o 

regime inicial de cumprimento deverá será o aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade imposta por pena(s) 

restritiva(s) de direitos ou sursis, tendo em vista que o réu não preenche 

os requisitos à obtenção do primeiro benefício, previstos no artigo 44, I, do 

Código Penal, tampouco os necessários à suspensão condicional da pena.

Deixo de aplicar a disposição prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, 

tendo em vista que a vítima não fez pedido formal para reparação de 

qualquer dano.

A respeito do tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte: 

“admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, 

durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o 

montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu 

advogado (assistente de acusação), ou Ministério Público. A parte que o 

fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir 

daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e 

produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar 

que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver 

formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o 

dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida 

infrigência ao princípio da ampla defesa”. (Código de Processo Penal 

Comentado, 8ª ed. pág. 387).

O acusado poderá apelar em liberdade, visto que já se encontra nesta 

situação.

Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao proprietário. Os 

ilícitos deverão ser destruídos.

Custas pelo réu.

 Por fim, transitando em julgado a presente sentença, lance-se o nome do 

réu condenado no rol dos culpados, expeça-se guia de execução com 

traslado das peças obrigatórias e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000536-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALMEIDA CALVO OAB - MT21572/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000536-69.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MARIA JOSE BEATRIZ PIMENTA RÉU: DONIZETE DE SOUZA Vistos etc. O 

pedido para deferimento da Justiça Gratuita, merece acolhimento. Sabe-se 

que o Novo Código de Processo Civil admite a carência momentânea de 

recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser concedido por ato 

específico, ou mesmo a redução e parcelamento das custas. Veja-se: 

"Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum 

ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de 

despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. A prova produzida pelo documento (fls.19) demonstra que 

a parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Assim, diante da declaração de hipossuficiência 

firmada pela parte autora, não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. Recebo a inicial e seus respectivos documentos. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 11 de julho de 

2018, às 13:30 horas. Intimem-se as partes litigantes por meio de seus 

procuradores para comparecerem em audiência. Encaminhem-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para 

realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes do Novo Código 

de Processo Civil. Alcançada a composição entre os litigantes, conclusos 

para homologação. Caso não alcançada a composição em audiência, a 

parte demandada deverá sair da audiência, citada para, querendo, e no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. Em 

manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a resposta, à impugnação em 15 (quinze) dias ou, se 

transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 21 de maio de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000543-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. (. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SEZANOWSKI MACHADO OAB - PR25276 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. &. S. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000543-61.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A REQUERIDO: SVR 

TRANSPORTADORA & SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se a ausência da finalidade da carta precatória, constando 

somente documentos de fls. 04/21. Assim, determino a devolução da 

presente missiva ao juízo deprecante com as devidas cautelas e nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 21 de maio de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000528-92.2018.8.11.0005

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:

MARCINDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000528-92.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCINDO GOMES DA SILVA Vistos, etc. 

Faculto a parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento e consequentemente o cancelamento da 

distribuição (NCPC, 320 e 321), comprovar o pagamento integral das 

custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Diamantino, 21 de maio de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000479-51.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVIO FERREIRA VAZ (REQUERIDO)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000479-51.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUIZ VIGOLO REQUERIDO: VALDIVIO FERREIRA VAZ, 

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ Vistos etc. CUMPRA-SE na forma 

deprecada. Proceda-se com a avaliação dos imóveis penhorados e, após, 

lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) executado(s) dos atos 

praticados. (§ 1º, art. 829, CPC). Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos. Não havendo 

impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas 

de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. JOSÉ PEDRO ARAÚJO, 

Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural pela Federação de 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o SR. WELLINGTON 

ARAUJO, Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural pela 

Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com 

endereço na Rua Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de 

Cuiabá/MT, CEP.: 78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, 

www.araujoleiloes.com.br, fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758. 

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015. 

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem. Comunique-se ao juízo deprecante (via malote digital, 

e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, com as baixas 

pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas homenagens. 

Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de maio de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000488-13.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON FERREIRA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FALEIRO & SCHUBERT LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000488-13.2018.8.11.0005. AUTOR: 

NILSON FERREIRA BORGES RÉU: FALEIRO & SCHUBERT LTDA - ME 

Vistos etc. Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos declaração de hipossuficiência. Decorrido 

o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 22 de maio de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000560-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AQUINO DO ROSARIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000560-97.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

EXECUTADO: JOAO AQUINO DO ROSARIO Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a carta precatória e os demais documentos foram 

colacionados de forma invertida, bem como consta erro material no nome 

da cidade, tendo em vista que se trata de Alto Paraguai e não Alto 

Araguaia. Assim, determino a devolução da presente missiva ao juízo 

deprecante para que organize os referidos documentos e proceda com a 

retificação no nome da cidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 22 de maio de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88723 Nr: 1052-82.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Dreher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernesto Orialdo Haas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Marcondes e Melo - 

OAB:OAB/MT 14214, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:OAB/MT 5849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, João Clóvis Antoniacomi - OAB:3407-MT

 Isto posto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, declarando pertencente a requerente a 

propriedade do imóvel de 778,80 mts², parte do lote 18, matriculado sob o 

n°. 01/39.210, Posto do Gil, nesta cidade de Diamantino/MT.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, com fulcro 

no art. 85, § 2°, do NCPC.P.I.C.Transitada em julgado, expeça-se ofício ao 
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Cartório de Registros de Imóveis desta Comarca de Diamantino, 

arquivando-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90233 Nr: 2547-64.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Briante, Olinda Raquel Pissinin Briante., 

Reginaldo Briante, Alessandra Sversut Briante

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, Mauricio Ferreira 

Campos G. de Paula - OAB:9456, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se a determinação para que a parte 

exequente, ora embargada, juntasse aos autos, os contratos que deram 

origem ao instrumento de Confissão de Dívida, às fls. 468/468-V.

A parte embargada colacionou aos autos, Escritura Pública de Confissão e 

Assunção de Dívida, com certidão do cartório, às fls. 475/486.

Todavia, não foram esses os documentos determinados por este 

Magistrado para juntada, tendo em vista que a determinação de fls. 

468/468-V especifica que os documentos que devem ser juntados aos 

autos, são aqueles que deram origem ao contrato de Confissão e 

Assunção de Dívidas.

Portanto, intime-se a parte embargada para que junte aos autos os 

documentos originários do contrato discutido, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção da execução em apenso.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42103 Nr: 2763-64.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marzeu Selau

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Silva Coimbra de Abreu 

Ferreira - OAB:8547/MT, Manoel Benedito Rosa Filho - OAB:10413, 

Maurício Ribas - OAB:15.772/PR, Paola Cristina Rios Pereira - 

OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, e, de 

consequência, determino:a)EXCLUSÃO da capitalização de 

juros.b)EXCLUSÃO da Comissão de Permanência do contrato.Tendo em 

vista que o embargante decaiu da parte mínima do pedido, CONDENO o 

embargado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 NCPC.Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. 

P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2487 Nr: 143-02.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pedro Golim, Milton Golin, 

Agropecuária Fogo de Chão Ltda, Antonio Linhares Golim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimo a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, que indique 

bens penhoráveis da parte executada, conforme decisão de fls.242/243.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105366 Nr: 615-36.2016.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana Krohling de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massey Ferguson Administradora de 

Consorcio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Pereira - 

OAB:20276, Gilberto Saad - OAB:24956/SP, João Marcelo Guerra 

Saad - OAB:234665/SP

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS dos embargantes, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC.CONDENO os embargantes ao pagamento 

dos honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do parágrafo único, do art. 

85, § 2°, do NCPC, contudo, condenação suspensa por força do artigo 98, 

§ 3°, do NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31001 Nr: 1837-88.2006.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Trabachin

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 119 e concedo o prazo de 30 (trinta) dias.

Se nada requerido no prazo, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95193 Nr: 2513-55.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Pereira dos Santos, Eufrasio Peron Simas da 

Silva, Josefa Quiteria da Silva, Adolfo Gomes da Silva, Francisco Alves 

Brandão, Domingos Luiz de Almeida, Adaci Elusa Lenzi, Rosineide Quitéria 

da Silva, Noraci Neves Almeida, Diner Baioni

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Tereza Palhares Basílio 

- OAB:74802 RJ, Bruno Di Marino - OAB:OAB/RJ 93.384, Eladio 

Miranda Lima - OAB:86235/RJ

 Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de falta de interesse de agir, e 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do NCPC.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários, advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a 

ser devidamente atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2°, do NCPC, 

condenação suspensa, ante a gratuidade de justiça. P.R.I.C. Após o 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107844 Nr: 1529-03.2016.811.0005

 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: Antonio José Bronholi, Vanda Fatima Silva Bronholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Manoel de Souza, Joselina Lucia dos 

Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 
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OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joselina L. Santos Souza. - 

OAB:3.493/MT

 Vistos etc.

Expeça-se ofício ao Banco do Brasil desta Comarca de Diamantino e da 

Comarca de Barra do Bugres, para informar se foi integralmente quitado o 

débito referente a operação de n°. 97/00306-9.

Intimem-se os requerentes para se manifestarem acerca da impugnação 

ao valor da causa de fls. 776/777, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 1754-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparício Valeriano Siqueira, SINTRAF - 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Diamantino/MT, 

Movimento 13 de Outubro, Associação Terra Para Todos, Emerson de tal, 

André de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tabajara Aguilar Praeiro 

Alves - OAB:OAB/MT 18.960

 Ante o exposto, DEFIRO, ‘initio litis’, o pedido de liminar de reintegração de 

posse na área mencionada na inicial, e determino a expedição de mandado 

de proteção possessória, a ser cumprido com as diligências de praxe. 

Fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de 

descumprimento da obrigação.Desde já autorizo o reforço policial para o 

cumprimento da medida, caso necessário, devendo, ainda, o Oficial de 

Justiça, diligenciar de maneira mais cautelosa possível, certificando 

detalhadamente o ocorrido.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91078 Nr: 3277-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Malba Tahana de Morais Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Vistos etc.

No caso dos autos, trata-se de cumprimento de obrigação de fazer 

(entrega de diploma).

Faculto novamente a parte demandada para informar nos autos a entrega 

do diploma à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 3232-37.2014.811.0005

 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: Silvana de Souza Pereira Berto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Samsel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Cantarelli - 

OAB:11964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O DESPEJO 

da parte ré do imóvel mencionado nos autos, concedendo o prazo de 15 

dias para desocupação voluntária, e, de consequência, 

determino:a)RESCISÃO do contrato pactuado entre as partes. 

b)CONDENAÇÃO da requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos 

desde o ano de 2011 até a desocupação do imóvel no percentual de R$ 

50.937,29 (cinquenta mil novecentos e trinta e sete e vinte e nove 

centavos), a serem atualizados com juros de 1% ao mês, a partir da data 

em que a requerida se tornou inadimplente e correção monetária pelo INPC, 

a partir da prolação da sentença. c)CONDENAÇÃO da requerida ao 

pagamento de multa, no importe de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro 

reais), conforme previsto no contrato. CONFIRMO a liminar de fls. 67. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.Para o caso de 

requerimento de execução provisória, fixo em 12 salários mínimos o valor 

da caução, com fulcro no art. 63, § 4º, da Lei 8.245/91.Em consequência, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC.P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90252 Nr: 2567-55.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Rivilino Trentini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane Izabel Gerhardt - ME, Adriane Izabel 

Gerherdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucivani Brembatti - OAB:, 

Soleica F. de Goes F. de Lima - OAB:MT/4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

determinar:1) RESCISÃO do contrato de compra e venda de fls. 24/26 e de 

arrendamento, às fls. 27/28, e para que a requerente devolva, à parte 

requerida, o valor equivalente as parcelas quitadas.2)CONDENO a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 30.211,10 (trinta mil duzentos e 

onze reais e dez centavos) para o autor, a título de indenização por danos 

materiais. Fixo, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

da prolação da sentença.CONDENO a requerida ao pagamento de 

eventuais custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC.Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 1754-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparício Valeriano Siqueira, SINTRAF - 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Diamantino/MT, 

Movimento 13 de Outubro, Associação Terra Para Todos, Emerson de tal, 

André de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tabajara Aguilar Praeiro 

Alves - OAB:OAB/MT 18.960

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizado por VALMOR JOSÉ DE 

ANDRADE em face de APARÍCIO VALENTINO SIQUEIRA, SINTRAF – 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 

DIAMANTINO/MT, MOVIMENTO 13 DE OUTUBRO, ASSOCIAÇÃO TERRA 

PARA TODOS, EMERSON DE TAL, ANDRE DE TAL e OUTROS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 140, a parte autora pugna pela desistência do feito 

em relação ao demandado SR. EMERSON DE TAL.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.
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Da análise dos autos, verifico que a parte demandada SR. EMERSON DE 

TAL não foi citada, não existindo óbice para a homologação da desistência 

do presente feito, requerida pela parte autora.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, em relação ao 

demandado SR. EMERSON DE TAL.

Proceda-se com a exclusão do nome do em relação ao demandado SR. 

EMERSON DE TAL, no Sistema Apolo e na Capa dos Autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12204 Nr: 124-54.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pedro Marasca - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Vistos etc.

O postulado e demais documentos de fls. 438/452, trata-se de pedido de 

desconsideração de personalidade jurídica.

Com efeito, as normas de direito processual, dado o caráter de ordem 

pública, possuem aplicação imediata e a desconsideração da 

personalidade jurídica, disciplinado no Novo CPC de 2015, em seus artigos 

133 a 137 dispõe sobre o procedimento.

Ante o exposto, desentranhem-se os petitórios e demais documentos de 

fls. 438/452, para autuar em incidente apartado.

Aportando o incidente, apense-se ao presente feito e voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82824 Nr: 1636-23.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Patrícia Biondo - 

OAB:51.346/RS, Renata Izaura da Silva Cavallari - OAB:6507, Renata 

Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6057 / MT, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380, Roberta Basso Canale - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 214.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12311 Nr: 241-45.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebaldo Keller, Terezinha Ivone Colvero Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT, 

Luciana Alcântara - OAB:5.276/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.Intime-se a parte autora para dar andamento no feito. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às 

providências..........................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 25230 Nr: 2849-11.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Aires, Luiz Carlos Ticianelli, Espólio de 

Serafim Adalberto Ticianeli, Izelia Ticianeli, Celso Eduardo Ticianeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Moutinho da Costa 

Ticianelli - OAB:8025, Eli dos Santos Salgado - OAB:11232, Raquel 

Correa Bezerra - OAB:8670/MT, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 288.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32624 Nr: 940-26.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loreno Luiz Cocco

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

OAB:13842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:OAB/MT 

19.081, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 212.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105809 Nr: 771-24.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leite Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Moema 

Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 11 de 

julho de 2018, às 16:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015.

Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a 

informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em 

juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27322 Nr: 9-91.2005.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Antônio Rotava

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Orides da Silveira, Maria de Campos 

Luz Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Campos Luz 

Silveira - OAB:13604-A/PA

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral.Via de 

consequência, DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documento(s) acostado(s), sem eficácia de título 

executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir 

da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado.P.I.C.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 39729 Nr: 606-21.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane da Silva Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fl. 151.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90841 Nr: 3083-75.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade.Intimem-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

..............................................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86549 Nr: 2163-38.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comercio de Madeiras Zanetti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Chamo o feito à ordem.

Cancelo a audiência designada para o dia 23/05/2018, visto que a parte 

devedora sequer foi citado.

As normas de direito processual, dado o caráter de ordem pública, 

possuem aplicação imediata, resguardada, entretanto, a eficácia dos atos 

até então praticados.

DEFIRO o pedido de citação por edital.

Cite-se a parte executada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 

que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida (art. 829, 

NCPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor da causa e, 

caso de integral pagamento no prazo, a verba honorária será reduzida 

pela metade, cientificando-o(s), ainda, a(s) parte(s) devedora(s) de que 

dispõe(m) do prazo de 15 (quinze) dias para interposição de embargos de 

devedor, independente da segurança do Juízo.

 Não sendo efetuado o pagamento e, desde já, indicado bens à penhora, o 

oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, procederá de 

imediato à penhora dos bens nomeados pelo(s) exequente(s) ou na sua 

falta, tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 

procedendo sua avaliação e, após, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), nomeio a Defensora Pública atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte devedora.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3590 Nr: 271-85.1998.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Martins Gonçalves, Waldir Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO CAPELETO - OAB:7288, 

Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - 

OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 460/460verso, expeça-se alvará judicial conforme 

determinado nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13282 Nr: 1227-96.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 08:50 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43688 Nr: 353-96.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane Linhares - 

OAB:9.069-A, Ionéia Ilda Veroneze - OAB:9070-A, José Carlos 

Skrzyszowski Junior - OAB:16168-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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De início, proceda-se com as devidas retificações eis que o feito trata-se 

de ação de execução de título extrajudicial.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91455 Nr: 116-23.2014.811.0005

 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): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 09:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103193 Nr: 3064-98.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 08:40 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38690 Nr: 3402-19.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 08:35 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126328 Nr: 1357-90.2018.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Burin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Casetta Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Faculto à parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntar aos autos a cópia da sentença, para suprir tal irregularidade, 

como prevê o art. 524 CPC.

 Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81968 Nr: 608-20.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 08:45 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7436 Nr: 768-65.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva, Suely Silva da Silva 

(Inventariante)

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em 

desfavor de VALDIR CORRÊA DA SILVA e SUELY SILVA DA SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob nº. 

211-44.2000.811.0005 – Código nº 9760 – Embargos à Execução, o 

Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação nº 19727/2002, deu 

provimento ao recurso para excluir o cônjuge Sr. Valdir Corrêa da Silva, 

pela ilegitimidade passiva, declarando extinta a obrigação executada, no 

presente feito, em relação ao Sr. Valdir Corrêa da Silva (fls. 119/128).

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que nos autos do processo tombado sob nº. 

211-44.2000.811.0005 – Código nº 9760 – Embargos à Execução, o 

Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação nº 19727/2002, deu 

provimento ao recurso para excluir o cônjuge Sr. Valdir Corrêa da Silva, 

pela ilegitimidade passiva, declarando extinta a obrigação executada, no 

presente feito, em relação ao Sr. Valdir Corrêa da Silva (fls. 119/128), via 

de consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 487, inciso I, e do Novo Código Processo Civil, em relação ao Sr. Valdir 

Corrêa da Silva.

Proceda-se com a exclusão do Sr. Valdir Corrêa da Silva do presente 

feito.

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

Sem prejuízo do exposto, ante a inércia do advogado em dar andamento 
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ao feito, consoante certidão de fl. 132, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, por mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21890 Nr: 825-10.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Wilson 

Lisandro Veiga - OAB:OAB/MT 15.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 08:30 horas.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 10576 Nr: 567-39.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

27 de junho de 2018, às 08:55 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84896 Nr: 122-98.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Casetta Ferreira, Joaquim Casetta 

Ferreira, Izabel Cristina Gaino Ferreira

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 100.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125546 Nr: 1039-10.2018.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilson Benedito Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Conceição do 

Nascimento - OAB:18655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

04 de julho de 2018, às 17:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101001 Nr: 1926-96.2015.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germinorte Produtos Agropecuarios Ltda -ME, Luiz 

Antonio Albertini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Seeds Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Lourenço Sanches - 

OAB:11333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Benetti Timm - 

OAB:170.628-A, Paula Aparecida Abi-Chahine Yunes Perim - 

OAB:OAB/SP 273.374, Rafael Bicca Machado - OAB:44.096

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 

ME em face de NIDERA SEEDS BRASIL LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 299/300, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 299/300 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34725 Nr: 2932-22.2007.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Lanzoni, Antônio Declevo Vattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bayer Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Lucas Pinto Simão - OAB:275502/SP, Nady Dequech - 

OAB:232445/SP, Sergio Pinheiro Marçal - OAB:OAB/SP 91.370

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 1594, a parte autora requer seja expedido novamente 

o Alvará Judicial, visto que o alvará expedido foi cancelado em virtude de 

equívoco em seu preenchimento.

Da análise do documento de fls. 1595, verifico que o Alvará sob nº 

396727-1/2018, foi cancelado, com a informação na mensagem status 

“ERRO NO TEXTO DO ALVARÁ, NO CAMPO BENEFICIÁRIO”.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 1594, expedindo-se o Alvará 

Judicial, nos termos da decisão de fls. 1586/186verso, consignando as 

informações corretas da parte beneficiária.
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Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89106 Nr: 1450-29.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Becker, Clarice Water Beckler

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 234/235), interposto pela parte 

autora contra a sentença proferida às fls. 230/231, afirmando haver 

contradição na “decisum”.

Réplica da parte embagada (fls. 240/241).

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afastada qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

230/231.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108531 Nr: 1830-47.2016.811.0005

 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: Antonio Carlos Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 220/220verso), interposto pela 

parte autora contra a sentença proferida às fls. 209/216, afirmando haver 

contradição na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

209/216.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87283 Nr: 3015-62.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Gustavo Stella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enedina Soares de Emilio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO em parte a pretensão deduzida na inicial e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do demandante, razão 

porque:a)CONDENO a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 

18.859,00 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e nove reais) para o autor, a 

título de indenização por danos materiais no que concerne às despesas 

médico hospitalares. Fixo, desde já, juros de mora legais em 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, cuja incidência 

deverá ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.b)CONDENO a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para 

o autor, 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, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, 

bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das 

despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% 

sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do 

§ 2º do art. 85 do NCPC, contudo, condenação suspensa por força do 

artigo 98, § 3°, do NCPC.Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC.P.R.I.C. Após o 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43797 Nr: 462-13.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vivaldino Dias Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Isto posto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Requerente, e, de 

consequência, determino a:a)CONDENAÇÃO da parte requerida ao 

pagamento dos valores correspondentes aos índices de 84,32% em 

março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em maio de 1990, 21,87% 

em fevereiro de 1991, aplicáveis sobre os saldos da caderneta de 
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poupança.CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do NCPC.Desta 

decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. Após as 

formalidades legais, arquive-se os autos.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 102824 Nr: 2877-90.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexsandro Giovani de Souza, Espólio de Aldo 

de Souza, Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956/SP, 

João Marcelo Guerra Saad - OAB:234665/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que proceda com a juntada de planilha 

atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos conclusos, para análise do pedido de fls. 164/165.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83391 Nr: 2343-88.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLFT, ALF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:5477/MT, Maria Lucia Ferreira Teixeira - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 INTIMO o ( a) patrono (a) do exequenter para dar prosseguimento ao feito 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107528 Nr: 1415-64.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Dias de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a exequente do r. despacho de fls. 116 a seguir transcrito: Vistos 

etc.Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

débito.Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110373 Nr: 2820-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP Construtora e Incorporadora Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido em postulado de fls. 129/129verso.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96732 Nr: 21-56.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Arias, Marjorie Arias, Luiz Nei Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria da Silva, Edith Pereira da Silva., 

Carlos Alberto Capeletti, Ildo Konageski, Elisete Maria Benetti Konageski, 

Herbet Egidio Assman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

TAPURAH - MT, com a finalidade de CITAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42100 Nr: 2761-94.2009.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Glória Day Selau

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Silva Coimbra de Abreu 

Ferreira - OAB:8547/MT, Manoel Benedito Rosa Filho - OAB:10413, 

Maurício Ribas - OAB:15.772/PR, Paola Cristina Rios Pereira - 

OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos, e, de 

consequência, determino:a)EXCLUSÃO da capitalização de 

juros.b)EXCLUSÃO da Comissão de Permanência do contrato.Tendo em 

vista que a embargante decaiu da parte mínima do pedido, CONDENO o 

embargado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, 

arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 NCPC.Em consequência, JULGO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via patronos. 

P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 665 Nr: 87-03.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Benedito Correa

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

- OAB:OAB/MT 16.691-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 URBANA – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86543 Nr: 2155-61.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 
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Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalina Maria Viegas Filha-ME, Gonçalina 

Maria Viegas de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a penhora nos proventos da parte executada, 

limitados ao patamar de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido, até 

que atinja ao valor do débito exequendo. Após, expeça-se Mandado para 

penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido da parte devedora, a 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça junto à Câmara Municipal de 

Diamantino/MT, onde trabalha a parte executada, devendo a Câmara fazer 

o depósito mensalmente na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso e, em seguida juntar nos autos a comprovação dos 

depósitos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126543 Nr: 1445-31.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Jacob Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lopes & Arroyo - empreendimento Imobiliário 

Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:F

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando a remessa da peça necessária 

ao cumprimento do ato deprecado (procuração).

Aportando a peça faltante, CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Conste a advertência art. 393 do Provimento nº 41/2016/CGJ, 4ª edição, 

da CNGC.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 126542 Nr: 1444-46.2018.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joílson Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Herdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassiane Menchon Moura 

Endlich - OAB:23114N-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na forma deprecada.

Comunique-se ao juízo deprecante.

Após, com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112590 Nr: 4015-58.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pascasio da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 50, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109378 Nr: 2281-72.2016.811.0005

 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: Nami Wakamoto Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janssen-Cilag Farmaceutica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Einsfeld - 

OAB:240.697, Pedro Sergio Fialdini Filho - OAB:137.599

 Vistos etc.

Intime-se a perita para juntar aos autos o petitório de fls. 279/280, em seu 

original.

Aportando o documento, defiro os pedidos de fls. 279/280 e 282/283.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97156 Nr: 187-88.2015.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Aparecido Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A, Joel Gusmão de 

Lara, Alcenor Alves de Souza, Marcio Naves Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Gomes Carneiro - 

OAB:OAB/TO 4511, Paulo Henrique de Sousa Azevedo - OAB:OAB/ 

RJ 100.311

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 134/136 e fl. 139.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92369 Nr: 827-28.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Pessoa Ponde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda, Moto Raça 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT, Reinaldo 

Américo Ortigara - OAB:9552 OAB/MT

 Vistos etc.

Em petitório de fl. 192, a parte autora afirma ser beneficiária da justiça 

gratuita, no entanto, foi intimada para efetuar o pagamento das despesas 

processuais.

Da análise dos autos, verifico que foi deferida a parte autora os benefícios 

da justiça gratuita (fls. 49/49verso).

Com efeito, o art. 98 do CPC/2015, dispõe acerca da gratuidade da justiça, 

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.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 
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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. (...).”

Ante o exposto, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC/2015, deve ficar 

suspensa a exigibilidade das despesas processuais.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2992 Nr: 135-30.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Durval Alves de 

Moraes, Edmar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório de fls. 373/374. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112044 Nr: 3737-57.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Souza, Geralda Tonhon de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas em face a gratuidade.Após as 

formalidades legais, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90704 Nr: 2970-24.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Thaffarel Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fl. 123.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91651 Nr: 276-48.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozair Ferreira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

Dê cumprimento à decisão de fl. 157.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1663 Nr: 233-10.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urandi Escaramboni, Eumar Protis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito.

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos, para análise dos 

pedidos de fls. 176.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87291 Nr: 3029-46.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Donegatti - OAB:SP 290089, Eduardo Montenegro Dotta - 

OAB:155456

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico que foi intimado o antigo patrono da parte 

devedora, acerca da decisão lançada no dia 03/05/2017 (fls. 125/126), 

porém, o petitório requerendo a atualização dos novos procuradores foi 

juntado após a referida decisão, apesar de ter sido protocolado em data 

de 25/04/2017.

Ante o exposto, intime-se a parte devedora através do seu atual patrono, 

acerca da decisão de fl. 125/126.

Por ora, restam prejudicados os pedidos de fls. 147/148 e fls. 153/154.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12174 Nr: 92-49.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Rogério Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Resino, João Resino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A, Osmar Schneider - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3532 Nr: 454-56.1998.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roldão Soares Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:6000/MT, Sebastião Carlos Araújo Prado - 

OAB:10.001/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87393 Nr: 3147-22.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes da Silva Filho e Cia Ltda, 

Laercio Fernandes da Silva Filho, Maria Claudia Heming dos Santos Lira

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

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, 

Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 116.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13630 Nr: 1546-64.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SED - Sociedade Educacional de Diamantino, 

Lucinéia Santiago Amigo, Alemiro Luiz Coelho.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mariel Marques 

Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161, Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - 

OAB:

 Vistos etc.

Às fls. 268/276, trata-se do laudo de avaliação do imóvel penhorado.

Certifique-se acerca da intimação dos devedores e eventuais cônjuges 

concernente ao referido laudo.

Em caso negativo, proceda-se com as intimações.

Havendo impugnação, vistas ao exequente, após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as 

comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 115271 Nr: 956-28.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de SP - 

Coopercitrus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo, Renata 

Lisa de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Roberto Joaquim dos 

Reis - OAB:23134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante as informações de fls. 42/44, desentranhe-se o mandado de 

avaliação e intimação para o seu cabal cumprimento.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104340 Nr: 285-39.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio Barcelos - 

OAB:44.698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos fl. 85.

No que concerne o desentranhamento da peça original, mantenha-se 

cópia nos autos.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 963-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maiqui Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 120/120verso.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87194 Nr: 2906-48.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asprocadia, Jair Stevaneli, Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos fls. 119/121.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23447 Nr: 1519-76.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

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

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 179/179verso a parte credora requer a expropriação 

do bem penhorado.
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Da análise dos autos, verifico que o bem ainda não foi avaliação, visto que 

a Carta Precatória expedida para a Comarca de São José do Rio Claro/MT, 

foi devolvida sem o seu devido cabal cumprimento.

Assim sendo, para que seja realizado a hasta pública do bem penhorado, 

antes, porém, se faz necessário a avaliação do bem.

Ante o exposto, expeça-se Carta Precatória para avaliação e 

expropriação do bem penhorado.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88731 Nr: 1060-59.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Alves da Silva- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO a Objeção de Pré-Executividade.Intimem-se. 

C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

................................................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94347 Nr: 2039-84.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmesina Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A ( Banco BGN )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Figueiredo - 

OAB:7627-A, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, Sócrates Gil 

Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:16846-A

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 330/345. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11761 Nr: 1732-24.2000.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivelto Dresch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido fls. 397/398.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114669 Nr: 630-68.2017.811.0005

 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: Fabio Gargaro Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, com precisão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em audiência de 

instrução e julgamento.

Após, voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide.

Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27236 Nr: 1369-61.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosaic Fertilizantes do Brasil, antiga denominação de 

Cargil Fertilizantes S.ª

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Mateus Criveletto, Reginaldo Cazetta, 

Mirian Regina de Cezari Cazetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Merighi - OAB:8180, 

Fabiana Hernandes Merighi - OAB:MT/9139, Gian Carlo Leão Preza 

- OAB:8431/MT, Ludovico Antonio Merighi - OAB:24.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 317.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41738 Nr: 2547-06.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Cappoani, A.Tanssini Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:11178/MT, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:MT -15.020-B, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:12.199/SP, 

VICTOR OLAVO DA SILVA - OAB:17172

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 278/279.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108510 Nr: 1816-63.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocivaldo Alquino de Lima, José Adalto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 96/100), interposto pela parte 

autora contra a sentença proferida às fls. 86/92, afirmando haver 

contradição na “decisum”.

Réplica do embargado (fls. 105/109).

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.
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Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição, considerando-se 

que sua fundamentação afastada qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 86/92.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 5-78.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Luiza da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Joaquim Basilio - OAB:14253-A

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

04 de julho de 2018, às 16:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38011 Nr: 2865-23.2008.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Andre Campos Podolan, Helton Podolan, Marcos 

Aparecido Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aparecido Rodrigues, Marco Andre 

Campos Podolan, Helton Podolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jôni de Arruda Pinto - 

OAB:3.600/MT, Marcelle Ramires Pinto - OAB:9944, Marcelle 

Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos Aparecido Rodrigues - 

OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Ruth 

Sousa Dourado - OAB:7.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelle Ramires Pinto - 

OAB:9944, Marcelle Ramires Pinto Coelho - OAB:9944, Marcos 

Aparecido Rodrigues - OAB:4591-B/MT, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT, Ruth Sousa Dourado - OAB:7.141

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

18 de julho de 2018, às 15:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87910 Nr: 172-90.2013.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lorete Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozângela Natália Santana, Rosalina Santana, 

Armando Santana, Nicolino de Santana, Valentin do Bondespacho 

Santana, Ana de Almeida Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

18 de julho de 2018, às 16:00 horas.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96110 Nr: 3164-87.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa Indústria e Comércio Ltda - EPP, Glademir Henrique 

Zanella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nalina Galvão, Willian Guimarães dos Santos, 

Anisio Joaquim Almeida, Leandro Ferreira de Almeida, Eliane Orsolino, 

Arildo da Silva Gomes, Bertolina Alves Xavier, Fátima Galvão dos Anjos, 

Alexandre Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Rosemar Buratti - 

OAB:16031-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulinda Maria Alves 

Rodrigues - OAB:16351

 Vistos etc.

Considerando-se a Portaria Nº 629/2018-PRES, que versa sobre ponto 

facultativo em dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2018, com a 

participação da Seleção Brasileira de Futebol, a qual alterou o horário de 

expediente do dia 27 de junho de 2018, REDESIGNO a audiência para o dia 

04 de julho de 2018, às 15:30 horas.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 28754 Nr: 207-94.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benute Farias da Silva, Nestor Felipe Santiago, 

Abides de Oliveira Pires, Clarice Maria Francisca Moreira Pires, Anísia 

Mendes Santiago

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 161, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43749 Nr: 414-54.2010.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avila & Avila Ltda ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 393 e fl. 394.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 22072 Nr: 965-44.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Cláudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Ana Carolina Soares de Sousa - OAB:2653/TO, Sélia 

Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 582.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda como a unificação dos valores depositados, no presente feito, 

para posterior expedição de alvará.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 449 Nr: 209-84.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Hugo Nascimento Picada, José Maria de 

Souza Picada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otavio Picada Gazen - 

OAB:14459/RS

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 452.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120604 Nr: 3519-92.2017.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalfarma Ind Metarlugica e Perfilados LTDA, 

Carlos Aquilera, Adilson Aquilera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr Marcos C. Amaral 

Vasconcellos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O art. 393 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso orienta os Juízes a promover a 

devolução das cartas precatórias que estiver há mais de trinta dias 

aguardando manifestação da parte interessada, valendo transcrevê-lo:

“Art. 393. Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o 

advogado da parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo 

deprecado para manifestação e/ou providência (manifestação sobre 

certidões, pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, 

indicação ou complementação de endereço, etc.), permanecer inerte por 

mais de 30 (trinta) dias.”

No caso vertente, consoante certidão de fl. 41, a Carta Precatória está há 

mais de trinta dias aguardando cumprimento solicitado (proposta de 

honorários periciais), devendo, dessa forma, ser aplicado o disposto no 

item 2.7.5 CNGCGJ-MT.

Ante o exposto, proceda-se à devolução da presente missiva ao Juízo 

Deprecante, observando-se as orientações contidas no art. 393 da 

CNGCGJ/MT e consignado nossas homenagens.

Proceda-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42889 Nr: 3626-20.2009.811.0005

 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: Francisco Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Serafim Guimarães Campos 

- OAB:4343-B/MT

 Vistos etc.

Ante a inercia da perita anteriormente nomeada, consoante certidão de fl. 

146, revogo sua nomeação e via de consequência, nos termos da decisão 

de fls. 137/138, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. JUAREZ VARGAS, 

podendo ser localizada na Rua das Hortências, 120, Jardim Eldorado, 

Diamantino/MT, fones (65) 3336-1089 e 99978-5837, independentemente 

de compromisso (NCPC, art. 466).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95212 Nr: 2520-47.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT, Murilo 

Castro de Melo - OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a busca vis Renajud, conforme determinado à fl. 139.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32300 Nr: 687-38.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Rossanesi Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Alecxsandra Karlla Cândida 

Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bispo Bodnar - 

OAB:9214, Antonio Fernando Mancini - OAB:1581-MT, Elaine 

Ferreira dos Santos Mancini. - OAB:2.915/MT, Paula Teixeira da 

Silva - OAB:15.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Do postulado de fls. 277, proceda-se com os atos expropriatórios dos 

bens móveis, conforme já determinado nos autos.
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Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96898 Nr: 86-51.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: kayser e Seraguci Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:13827-A, Patricia Tieppo Rossi - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21428 Nr: 459-68.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Industria E Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Macrofer Indústria e Comércio Ltda

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

OAB:4032, Nilton Luis Ferreira da Silva - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 251.

DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 31046 Nr: 1866-41.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger, Romélio Riediger, Renato 

Riediger, Marli Carris Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3162, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Ante a inércia dos devedores e a concordância da parte autora, homologo 

a avaliação, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a avaliação do 

imóvel penhorado.

DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. LUIZ BALBINO 

DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 066/2013 e SR. JOABE 

BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob nº 29 e 

leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, 

fixo os honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais).

Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do CPC/2015.

Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências necessárias que 

lhes incumbirem.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91352 Nr: 35-74.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Assoc.Centro Norte do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Casa Nova Diamantino Ltda, 

Noemia Nery Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 134, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4160 Nr: 204-62.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beno Egon Neis

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

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Paulo Secchi - 

OAB:10.483 -MT, Marcelo Barros Lopes - OAB:9.462/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 303, a parte devedora requer a expedição de Ofício ao 

RGI de Diamantino/MT, para a baixa da penhora averbada às margens das 

matrículas 22.722.

Da análise dos autos, verifico que houve sentença nos autos (fl. 300), 

sendo julgado extinto o presente feito, nos termos do art. 794, inciso I, do 

Código de Processo Civil/73, visto que os devedores quitaram o débito.

Ora, uma vez quitada integralmente à dívida que possuía o devedor com o 

Banco do Brasil S/A, não se justifica a penhora na matrícula 22.722.

Ante o exposto, DETERMINO a baixa da penhora realizada no R-25 da 

matrícula 22.722, do RGI da Comarca de Diamantino/MT, cujo procedimento 

será as expensas da parte devedora.

Faça-se constar no Ofício o número atual, bem como o número antigo e a 

Vara do referido processo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5005 Nr: 62-29.1992.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sônia Cristina Margoni, Cooperativa Agrícola Mista Vale 

do Piquiri Ltda - Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Leite Rocha, Jumail Leite Rocha, Bramídia 

Maria da Silva Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Carlos Araúz Filho - OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 293), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103939 Nr: 34-21.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale dos Arinos Materiais de Construções Ltda 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Da análise dos autos, verifico que por atos ordinatórios foi expedido 

mandado de citação da parte demandada, apesar da decisão de fls. 60/61, 

ter indeferido a citação antes do cumprimento da liminar.

Ora, de acordo com o rito especial previsto para a ação de busca e 

apreensão, a sentença deve ser proferida após o cumprimento da medida 

liminar, que no caso, ainda não ocorreu.

À luz do art.4º, do Decreto n.º 911/69, se infrutíferas as tentativas de 

localização dos bens do devedor, pode ser requerida a conversão da 

ação de busca e apreensão em ação de execução, o que constitui 

faculdade do credor.

 Ante o exposto, indefiro o pedido de julgamento antecipado da lide, 

conforme requerido em petitório de fl. 81.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte autora para dar andamento no 

feito. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 594 Nr: 397-43.1995.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 397.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1519 Nr: 205-81.1993.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 293.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 105969 Nr: 835-34.2016.811.0005

 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: Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda, Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Mariussi, Ana Rosa dos Santos 

Mariussi, Miriana Emanuela Mariussi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Batista dos 

Santos - OAB:3881/MT, Vivian Carla dos Santos Zuchetto. - 

OAB:5.258/MT.

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Medida Cautelar ajuizada pela VIA FÉRTIL 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA em face de ORLANDO MARIUSSI, 

ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI e MIRIANA EMANUELA MARIUSSI, 

todos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fl. 126, a parte autora pugna pela desistência do feito e 

por consequência sua extinção.

A parte demandada foi intimada para manifestar-se acerca do pedido de 

desistência (fl. 129), todavia, manteve-se inerte, consoante certidão de fl. 

130.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que a parte demandada, embora 

devidamente intimada para manifestar acerca do pedido de desistência do 

autor (fl. 129), manteve-se inerte (fl. 130), presumindo assim sua 

concordância tácita e a homologação do pedido de desistência é medida 

que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios (art. 90, NCPC). Fixo a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Se requerido, defiro o pedido de desentranhemos dos documentos que 

instruíram a inicial, mediante cópia nos autos.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3120 Nr: 402-31.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Meneguello Berndt, Danilo Berndt, Jairo 

Leonardo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio fonseca aires - 

OAB:15959, Rafel furtado ayres - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando-se a inércia do advogado em dar andamento ao feito, 

consoante certidão de fl. 259, intime-se a parte autora, pessoalmente, por 

mandado, bem como por edital, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 

485, incisos II e III, § 1º e § 2º, do NCPC).

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 2473 Nr: 89-36.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Teodomiro Alves de 

Brito Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.Intime-se a parte autora para dar andamento no feito. Fixo o 

prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

n e c e s s á r i o . À s 

providências........................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 20550 Nr: 2683-13.2003.811.0005

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Tomé, Ceila Capistrano Dias Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herminio Tomé, Marly Aparecida Del Padre 

Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Luís Brescovici - 

OAB:6814-B/MT

 Vistos etc.

Arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108 Nr: 369-80.1992.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Correa da Silva, Marcos Ivan Perazza, 

Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

Destituo o perito anteriormente nomeado, ante a sua inércia (fl. 528) e, nos 

termos da decisão de fls. 517/519, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. 

RONALDO ROSA TAVEIRA, engenheiro civil, fone: (65) 99800-5399, email: 

ronaldo.taveira@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 1166-75.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lopes Macedo.

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Almeida de Souza 

- OAB:6387

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 427.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92336 Nr: 797-90.2014.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Foco Comunicação e Mídias Digitais-ME, Marcos Antonio 

de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liga Mato Grosso de Rodeio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Costa e Silva Castro 

Pinto - OAB:13.961/MT, Francisco Dias de Alencar Neto - 

OAB:14.859/MT, Joice Fialho do Nascimento - OAB:15.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 Assim, considerando a ausência de prova capaz de desconstituir o título 

que instruiu a ação monitória, deve-se julgar improcedentes os embargos 

apresentados pela parte demandada.Ante o exposto, REJEITO os 

embargos monitórios e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, e DECLARO viável a pretensão monitória, constituindo, de pleno 

direito, o título executivo judicial, no valor descrito na inicial, relativo a 

prova escrita, conforme documento(s) acostado(s) acostados, 

acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da 

sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.Condeno a 

parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 

10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 

2º do art. 85 do NCPC.CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado 

executivo judicial, prosseguindo-se, doravante, na forma prevista do Livro 

II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.P.I.C.Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125201 Nr: 901-43.2018.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Teodoro de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, Silvana Moraes Valente - OAB:7139

 Intimação do Advogado do Requerido para, nos termos do Artigo 222 do 

CPP, cientificá-lo da expedição da Carta Precatória à Comarca de CUIABÁ 

- MT, objetivando a oitiva da testemunha JOSÉ ROBERTO, arrolada pela 

Acusação e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107160 Nr: 1243-25.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdLM, MRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 107160

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por ISIS CRISTINA 

DE LIMA MACEDO, menor impúbere, filha de ADAIZE CRISTINA ROCHA 

(portadora de necessidades especiais), neste ato representada por sua 

genitora MARIA ROCHA DA CONCEIÇÃO, em face de GEUDES LOPES 

MACEDO, todos qualificados nos autos.

Em manifestação de fl. 48, a parte exequente informa que o executado 

realizou pagamento integral do débito exequendo, ante ao pagamento 
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requer a extinção do feito.

Parecer ministerial às fls. 50/51.

Após, vieram-me os autos concluso.

Breve relado. Decido.

Depreende-se dos autos que o executado cumpriu com sua obrigação, eis 

que pagou integralmente o valor exequendo.

Logo, a extinção da execução é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução de 

alimentos, na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, ficam a cargo do executado.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 21 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 109413 Nr: 2294-71.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéia da Silva Camargo - EPP, Rosinéia da 

Silva Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 Código n. 109413

Exequente: Fazenda Pública Estadual.

Executados: Rosinéia da Silva Camargo- EPP e Rosinéia da Silva Camargo.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em face de ROSINÉIA DA SILVA CAMARGO EPP e ROSINÉIA 

DA SILVA CAMARGO, já qualificados nos autos.

Com a inicial de fl. 05, vieram os documentos de fls. 06/07.

O exequente, em petição e documentos de fl. 32/33, requereu a extinção 

do feito, ante a quitação do débito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que o executado efetuou a quitação 

integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Sem custas processuais, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

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

Diamantino/MT, 21 de maio de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106653 Nr: 1036-26.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 Autos nº. 1036-26.2016.811.0005

Código nº. 106653

SENTENÇA

Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, Hilário Fedrigo, já qualificado nos autos, como incursos nas penas 

do artigo 217-A, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei 

Federal nº. 8.072/1990.

À fl. 177 fora colacionado certidão de óbito do acusado Hilário Fedrigo.

O Ministério Público manifestou pela extinção de punibilidade do réu à fl. 

179.

É o relatório. Decido.

Conforme relatado, o acusado faleceu durante o curso do processo. A 

morte do autor ou partícipe do fato punível é causa extintiva da 

punibilidade prevista no art. 107, inciso I, Código Penal, face ao preceito 

mors omnia solvit, já que, esta, definida cientificamente como a cessação 

definitiva de todas as funções de um organismo vivo, põe término à 

existência da pessoa natural.

Neste sentido, a responsabilidade penal é de natureza exclusivamente 

pessoal e o desaparecimento físico do autor do fato faz também 

desaparecer a punibilidade, que não pode ser estendida aos seus 

familiares ou dependentes, em face do princípio da personalidade da pena, 

assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XLV).

Assim, tendo em vista a morte do réu, a extinção de punibilidade é medida 

que se impõe.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Hilário Fedrigo, com 

fulcro no artigo 107, inciso I, do Código Penal.

P. R. Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo.

Cumpra-se.

Diamantino/MT, 22 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direit

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91519 Nr: 172-56.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVdSGdA, GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Julio César Espirito Santo - OAB:OAB/MT 15.934-E

 Código n. 91519

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por MAYKY 

VINICIUS DOS SANTOS GOMES DE ALMEIDA, menor impúbere, 

representado por sua Giselia Gregoria dos Santos, em face de CLAUDINEI 

GOMES DE ALMEIDA, todos qualificados nos autos.

Em manifestação de fl. 41, a parte exequente informa que o executado 

realizou pagamento integral do débito exequendo, razão por que requer a 

extinção do feito.

Parecer ministerial à fl. 42.

Após, vieram-me os autos conclusos.

Breve relado. Decido.

A priori, defiro os benefícios da justiça gratuita ao executado, nos termos 

do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015.

Depreende-se dos autos que o executado cumpriu com sua obrigação, eis 

que pagou integralmente o valor exequendo.

Logo, a extinção da execução é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução de 

alimentos, na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, ficam a cargo do executado, cuja cobrança deverá 

ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 

3º, NCPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

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

Diamantino/MT, 21 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 81749 Nr: 323-27.2011.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Wildner - 

OAB:OAB/RS 52999

 Código n. 81749

DESPACHO

1. Homologo o cálculo de fls. 122/123 e a consequente atualização 

monetária de fl. 154.

2. Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Augusto Pestana/RS com 

finalidade de intimar o Executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do valor de R$ 10.627,73 (dez mil, seiscentos e vinte e sete 

reais e setenta e três centavos), sob pena de protesto da dívida e decreto 

de prisão civil.

Às providências.

Diamantino/MT, 21 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 95074 Nr: 2446-90.2014.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço a ausência de interesse processual 

superveniente, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo 

Civil.As custas processuais ficam a cargo da exequente, cuja cobrança 

deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 

98, § 3º do NCPC.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 21 de 

maio de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HIGOR MATEUS BRANBATI ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-37.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE AGRIPINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 01/08/2018 às 10hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 188155 Nr: 3018-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR MORAES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PARO LOPES 

- OAB:12083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Forte nesses fundamentos, à mingua de elementos que apontem dolo na 

conduta do Oficial de Justiça representado em promover ofensa à 

reputação do requerente, ou que tenha laborado em violação ao disposto 

no artigo 645 da CNGC, julgo improcedente a representação, nos termos 

do artigo 13, § 3º, inciso II, do Provimento nº 05/2008-CM.Com o transito 

em julgado, arquive-se.Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 21 de 

maio de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000567-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

DIVINA DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NOE FILGUEIRA SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado José Luis para encaminhar a parte autora neste 

Juízo para retirar o Alvará de autorização de levantamento de valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004223-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRINO ROCHA DE MIRANDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA OAB - 063.667.051-19 

(REPRESENTANTE)

ANGELICA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

PATRICIA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - 011.949.911-81 (PROCURADOR)

SUELEN SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

M. P. S. M. (HERDEIRO)

RODRIGO SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - 036.185.221-50 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE COMPROMISSO INVENTARIANTE 

Dados do Processo: Processo: 1004223-89.2017.8.11.0037; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39) . REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA INVENTARIADO: CIRINO ROCHA DE MIRANDA Nesta 

data, compareceram na Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, o(a) Sr.(a) Nome: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA Endereço: Avenida das Orquídeas, 31, Condomínio 

Pioneiro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 a quem a MM. 

Juíza de Direito concedeu o encargo de INVENTARIANTE, conforme 

decisão id., comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar o encargo 

que lhe foi confiado, declarando-se ciente das obrigações que lhe são 

impostas, bem como, prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias. E, para constar, 
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lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai devidamente assinado. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito Lindinalva Lopes da Silva Oliveira 

Gestora Judiciária REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 

MIRANDA Compromissado Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - 

Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, 

CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004223-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRINO ROCHA DE MIRANDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA OAB - 063.667.051-19 

(REPRESENTANTE)

ANGELICA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

PATRICIA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - 011.949.911-81 (PROCURADOR)

SUELEN SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

M. P. S. M. (HERDEIRO)

RODRIGO SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - 036.185.221-50 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE COMPROMISSO INVENTARIANTE 

Dados do Processo: Processo: 1004223-89.2017.8.11.0037; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39) . REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA INVENTARIADO: CIRINO ROCHA DE MIRANDA Nesta 

data, compareceram na Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, o(a) Sr.(a) Nome: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA Endereço: Avenida das Orquídeas, 31, Condomínio 

Pioneiro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 a quem a MM. 

Juíza de Direito concedeu o encargo de INVENTARIANTE, conforme 

decisão id., comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar o encargo 

que lhe foi confiado, declarando-se ciente das obrigações que lhe são 

impostas, bem como, prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias. E, para constar, 

lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai devidamente assinado. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito Lindinalva Lopes da Silva Oliveira 

Gestora Judiciária REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 

MIRANDA Compromissado Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - 

Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, 

CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004223-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRINO ROCHA DE MIRANDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA OAB - 063.667.051-19 

(REPRESENTANTE)

ANGELICA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

PATRICIA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - 011.949.911-81 (PROCURADOR)

SUELEN SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

M. P. S. M. (HERDEIRO)

RODRIGO SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - 036.185.221-50 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE COMPROMISSO INVENTARIANTE 

Dados do Processo: Processo: 1004223-89.2017.8.11.0037; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39) . REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA INVENTARIADO: CIRINO ROCHA DE MIRANDA Nesta 

data, compareceram na Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, o(a) Sr.(a) Nome: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA Endereço: Avenida das Orquídeas, 31, Condomínio 

Pioneiro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 a quem a MM. 

Juíza de Direito concedeu o encargo de INVENTARIANTE, conforme 

decisão id., comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar o encargo 

que lhe foi confiado, declarando-se ciente das obrigações que lhe são 

impostas, bem como, prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias. E, para constar, 

lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai devidamente assinado. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito Lindinalva Lopes da Silva Oliveira 

Gestora Judiciária REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 

MIRANDA Compromissado Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - 

Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, 

CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004223-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A (ADVOGADO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRINO ROCHA DE MIRANDA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS MIRANDA OAB - 063.667.051-19 

(REPRESENTANTE)

ANGELICA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

PATRICIA SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - 011.949.911-81 (PROCURADOR)

SUELEN SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

M. P. S. M. (HERDEIRO)

RODRIGO SANTOS MIRANDA (HERDEIRO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - 036.185.221-50 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE TERMO DE COMPROMISSO INVENTARIANTE 

Dados do Processo: Processo: 1004223-89.2017.8.11.0037; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39) . REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA INVENTARIADO: CIRINO ROCHA DE MIRANDA Nesta 

data, compareceram na Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, o(a) Sr.(a) Nome: MARIA LUCIA FERREIRA DOS 

SANTOS MIRANDA Endereço: Avenida das Orquídeas, 31, Condomínio 

Pioneiro, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 a quem a MM. 

Juíza de Direito concedeu o encargo de INVENTARIANTE, conforme 

decisão id., comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar o encargo 

que lhe foi confiado, declarando-se ciente das obrigações que lhe são 

impostas, bem como, prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias. E, para constar, 

lavrei o presente termo, que lido e aceito, vai devidamente assinado. 

Primavera do Leste - MT, 26 de março de 2018. Lidiane de Almeida 

Anastácio Pampado Juíza de Direito Lindinalva Lopes da Silva Oliveira 

Gestora Judiciária REQUERENTE: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS 

MIRANDA Compromissado Sede do Juízo e informações: Prédio do Fórum - 

Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, 

CEP 78850-000, telefone: (66) 3500-1100.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002160-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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A. D. S. C. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação da MM. Juíza da Primeira Vara desta 

Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO para o dia 21/06/2018 às 

14h00min, que deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC na Avenida Paulo 

Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1001011-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por determinação da MM Juíza designo audiência de MEDIAÇÃO para o dia 

12/07/18 às 13h00min; que deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC, na 

Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, em 

Primavera do Leste-MT.

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

Processo Número: 1001011-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Por determinação da MM Juíza designo audiência de MEDIAÇÃO para o dia 

12/07/18 às 13h00min; que deverá ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado na UNIC, na 

Avenida Paulo Cesar Aranda, número 241, bairro Jardim Riva, em 

Primavera do Leste-MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004609-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARROS DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1004609-22.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[Reconhecimento / 

Dissolução]. REQUERENTE: RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA REQUERIDO: 

FABIO BARROS DE AMORIM Vistos, etc. 1) HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos à transação celebrada entre as 

partes. 2) Quanto ao narrado no petitório ID 12516172, designo audiência 

de conciliação para o dia 20/09/2018, às 14h30min, visando pôr fim à 

controvérdia. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se 

for o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004609-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LOPES DA SILVA OAB - MT23775/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO BARROS DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do Processo: 

1004609-22.2017.8.11.0037, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[Reconhecimento / 

Dissolução]. REQUERENTE: RAISIA BRITO FREIRE DA SILVA REQUERIDO: 

FABIO BARROS DE AMORIM Vistos, etc. 1) HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos à transação celebrada entre as 

partes. 2) Quanto ao narrado no petitório ID 12516172, designo audiência 

de conciliação para o dia 20/09/2018, às 14h30min, visando pôr fim à 

controvérdia. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se 

for o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49641 Nr: 5033-33.2007.811.0037

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->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: CSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Intimar o Dr. Naor de Melo Franco, OAB/MT 19243/O da decisão de fls. 

315 para requererer o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 67572 Nr: 7291-45.2009.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAPDS, APDS, PCPFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509, RICARDO BATISTA 

DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos na qual as partes entabularam 

acordo às fls. 70/73.

O Ministério Público, às fls. 113-v, se manifestou favorável à homologação 

do acordo.

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

efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 22 de Maio de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 17091 Nr: 2104-37.2001.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILÁ SILVA DE MELLO - OAB:RS 
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6892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 Certifico que a Senhora Oficiala de Justiça avaliou o imóvel constante da 

matrícula-4.842, localizado à Rua Poxoréo, nº 311, Bairro: Centro, Cidade: 

Primavera do Leste/MT, em R$ 420.000,00(quatrocentos e vinte mil reais), 

conforme Laudo de Avaliação juntado às fls. 1043. Desta forma, intimo as 

partes para manifestação, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 191628 Nr: 4593-85.2017.811.0037

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDDDCEDADPDL, YMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDD, VLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE TEREZINHA ANDRADE 

DA SILVA - OAB:MT/ 18.182-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 

21052/O

 Vistos etc.

Considerando a informação de que a criança se encontra residindo na 

cidade de Pitanga/PR, com sua avó paterna, Jacinta Leme Oliveira, sendo 

acompanhada pelo Conselho Tutelar local, conforme certidão de f. 12, 

defiro o pedido ministerial de f. 11 e determino o arquivamento dos autos, 

com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se as partes. Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, servindo cópia da presente como Mandado de Intimação.

Primavera do Leste, 02 de março de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63251 Nr: 2950-73.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCH, ACDCVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA ALESSANDRA FACHIN 

PACKER FALEIROS - OAB:7.531-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifico que o feito encontra-se sem manifestação das partes há mais de 

quatro anos, tendo a procuradora da parte autora sido intimada, contudo, 

permanecendo inerte. Friso que se trata de execução e honorários 

advocatícios em cumprimento de sentença, na qual a parte autora advoga 

em causa própria. Logo, desnecessária sua intimação pessoal para 

extinção do feito por abandono processual.

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, julgo extinto este processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, procedidas às comunicações necessárias, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 139641 Nr: 10058-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPEF, FRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anna Paula Landim da Silva - 

OAB:14932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

celebrada entre as partes.

 Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento 

no artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil.

Publicada e registrada no sistema.

Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Intime-se.

Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso.

Cumpra-se.

Primavera do Leste-MT.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 102592 Nr: 1954-07.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCDS, RLGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido para protesto do débito. Expeça-se certidão de teor da 

decisão, cientificando-se a exequente para retirar o documento ante a 

disposição do art. 517, § 1o, do CPC.

 Considerando que a penhora online restou absolutamente inexitosa, defiro 

a busca de veículos eventualmente registrados em nome do executado 

junto ao DETRAN, concretizando a pesquisa por meio do sistema Renajud, 

colacionando o extrato obtido.

Não alcançando êxito com esta providência, oficie-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis local para informar bem eventualmente registrado sob 

a propriedade do executado, no prazo de 15 dias.

Com as respostas, manifeste-se a exequente, me vindo os autos 

conclusos.

Sem prejuízo, considerando que Luciano atingiu a maioridade, intime-se 

para constituir procurador ou, se for o caso, comparecer na Defensoria 

Pública para fazer-se representar pela instituição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 49039 Nr: 4472-09.2007.811.0037

 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: TGV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:41.491/PR, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação do Ministério Público lançada às fls. 259-vº, 

intimo a parte autora, por intermédio de seus advogados, para manifestar 

nos autos quanto ao prosseguimento do processo, no prazo de 10(dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 156096 Nr: 7223-85.2015.811.0037

 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: EULALIA SPANIOL ROBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ARTUR ROBE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Ante o exposto, à luz das provas produzidas neste feito, DECRETO A 

INTERDIÇÃO do réu, de acordo com o art. 4º, inc. III, do Código Civil, 

nomeando como sua curadora a demandante, para a prática dos atos civis 

da vida do interditando, ficando limitada aos atos da curatela aos de 

transações civis simples, recebimento de benefícios, requerimento de 
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benefícios junto a quaisquer órgãos públicos ou assemelhados em 

qualquer esfera, sem autorização para dispor de bens ou direitos do 

interditado (art. 755, do CPC). No mesmo sentido, quaisquer valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na alimentação, saúde e bem-estar do 

interditado.Inscreva-se a presente sentença de interdição no Cartório de 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial por 03 (três) vezes, observando-se as disposições do art. 755, §3º 

do CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo às baixas 

necessárias. Publicada e registrada no sistema.Intimem-se. Cumpra-se, 

servindo cópia da presente como mandado/ofício.Primavera do 

Leste-MT.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002071-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SARTORETTO (AUTOR)

D. K. S. (AUTOR)

MARILEY KELLER SARTORETO (AUTOR)

GELSSI GROSSI SARTORETO (AUTOR)

EMERSON OLIVIO SARTORETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT0009381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERACAO CONSTRUCOES CIVIS EIRELI (RÉU)

ANTONIO IMOVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA (RÉU)

 

Processo: 1002071-34.2018.8.11.0037; AUTOR: NELSON SARTORETTO, 

GELSSI GROSSI SARTORETO, EMERSON OLIVIO SARTORETO, MARILEY 

KELLER SARTORETO, DAVI KELLER SARTORETO RÉU: ANTONIO IMOVEIS 

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, GERACAO CONSTRUCOES CIVIS 

EIRELI INTIMAÇÃO Intimo as partes da decisão do ID 10795518, bem como 

acerca da audiência designada: Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Conciliação - Fórum Data: 01/08/2018 Hora: 15:00 , conforme certidão a 

seguir transcrita: O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. 

Diante da determinação contida na decisão retro, designa-se a audiência 

de conciliação para o dia 01 de agosto de 2018, às 15h00min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste-MT, 22 de maio de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003091-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLINTHO PEREIRA DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

SELMA DE AZEVEDO BONIM OAB - 677.867.409-10 (CURADOR)

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo nº 

1003091-94.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Obrigação de Fazer 

Requerente: Olintho Pereira de Azevedo Requerido: Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico Vistos etc. Inexistindo formalização de 

acordo, passo a sanear o processo. Não há preliminares a serem 

apreciadas. II – Da declaração de saneamento Presentes as condições da 

ação e os pressupostos processuais. Julgo, por conseguinte, o processo 

saneado. III – Dos pontos controvertidos Assim, estando o processo 

preparado, fixo os pontos controvertidos: a) a obrigação de prestação do 

serviço domiciliar; b) a necessidade de utilização do serviço home care. IV 

– Das questões relevantes de direito para o mérito A questão 

consumerista relativa aos planos de saúde. V – Do requerimento de 

provas e ônus processuais das partes O ônus da prova observará o 

disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de 

prova documental, observado, todavia, o disposto no artigo 435 do Código 

de Processo Civil. Defiro, ainda, a produção de prova pericial. Nomeio 

como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, 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. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 

(cinco) dias a proposta de honorários (CPC, art.465, §2º), da qual as 

partes serão intimadas para, querendo, manifestarem no prazo comum de 

5 (cinco) dias, findo o qual o juiz arbitrará o valor, intimando-se a parte 

contrária para pagamento, em observância ao disposto no artigo 95 do 

Código de Processo Civil. 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: 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). No que tange a prova oral, entendo 

despicienda sua produção, pois a controvérsia atinente à 

responsabilidade contratual depende da juntada da documentação 

respectiva (contratual). Por outro lado, a necessidade e grau de 

imprescindibilidade do procedimento serão satisfatoriamente atendidos 

mediante realização da prova pericial. VI – Das providências derradeiras 

Solicite-se a conclusão do relatório (Num.10546107). Intimem-se as partes 

e respectivos causídicos. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de 

maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira
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 Cod. Proc.: 168533 Nr: 4502-29.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRÍCOLA ALVORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:MT 9.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4502-29.2016.811.0037 (Código 168533)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Agrícola Alvorada Ltda

Executado: Paulo Rogério Gomes

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Agrícola 

Alvorada Ltda em face de Paulo Rogério Gomes, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

Antes do adimplemento da obrigação pecuniária, a parte autora desistiu da 

ação (fls.43), noticiando que a execução do acordo está sendo promovida 

em autos distintos.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, c/c artigo 775, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Sem encargos de sucumbência.

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

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30247 Nr: 2530-44.2004.811.0037

 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: MMF&CL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALV, IEEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Conejo - OAB:MT 

13056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACGREGOR VISCONSINI - 

OAB:7071-O/MT

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado por Mirela 

Motta Fuzeti & Cia Ltda, Mirela Motta Fuzeti e Tatiana Motta Fuzetti em face 

de Álvaro Luiz Velozo.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 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 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, especificamente pelo curto tempo de 

duração da demanda e pelo julgamento antecipado do pedido, fato que 

abreviou o labor profissional.Transitada em julgado, 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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145630 Nr: 2377-25.2015.811.0037

 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: EZEQUIAS RIALTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Processo nº 2377-25.2015.811.0037 (Código 145630)

Cumprimento de Sentença

 Requerente: Ezequias Rialto Mendes

Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por requerimento do credor 

Luchesi Advogados em face de Emilio Divino Rodrigues, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe.

A parte requerida adimpliu integralmente o débito (fls.113/115).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 526, §3º, do Código de Processo Civil.

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

de estilo.

P.R.I.C.

 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.: 123948 Nr: 6515-06.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONSALVES DE SOUZA E FARIAS LTDA, 

Adelar Koelzer Appelt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113895 Nr: 4255-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4255-87.2012.811.0037 (Código 113895)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Eduardo Seije Watanabe Prates

Vistos em correição.

A parte requerente postula pelo arresto online via Sistema BACENJUD, 

com vistas a localizar ativos financeiros em nome do executado (fls.126).

 Há viabilidade jurídica no pleito formulado pela parte exequente, visto que 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso aderiu ao Termo 

de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional firmado entre o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal e o Banco Central do 

Brasil.

Ressalte-se, oportunamente, que não se trata de quebra do sigilo 

bancário, pois a penhora limita-se a quantia cobrada em ação judicial, sem 

perquirições indevidas sobre as operações financeiras realizadas ou 

sobre a totalidade do ativo inserido na conta respectiva.

Isto posto, defiro o requerimento de arresto sobre os ativos financeiros da 

parte executada (fls.126).

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio na forma postulada (fls.127).

 Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite por edital com prazo de 

20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades legais 

(CPC, art.257).

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se na forma da lei.

 Primavera do Leste (MT), 27 de fevereiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 158 de 755



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117389 Nr: 8062-18.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8062-18.2012.811.0037 (Código 117389)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Daycoval S/A

Requerido: Antônio Roberto Gonçalves Lins

Vistos em correição permanente.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Daycoval 

S/A em face de Antônio Roberto Gonçalves Lins, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

O processo está paralisado, há mais de 1 (um) ano, por inércia da parte 

autora (fls.42).

Regularmente intimada, por via postal, por pessoa responsável pelo 

recebimento de correspondências (CPC, art.248, §2º - analogia), nos 

moldes do artigo 485 III, do Código de Processo Civil, a parte autora 

quedou-se inerte, consoante certidão inclusa (fls.41).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Há que se registrar, por oportuno, que a extinção processual decorre da 

paralisação da causa por mais de 1 (um) ano, nos moldes do inciso II do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, restando inaplicável, por 

conseguinte, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, atinente ao 

abandono da causa (CPC, art.485, III).

Tendo em vista a desídia processual da parte exequente, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, II, 

do Código de Processo Civil.

 Revogo a medida liminar e determino o levantamento da restrição judicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, 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.: 141202 Nr: 288-29.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIFE BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema RENAJUD não foram localizados 

bens do executado, conforme extrato em anexo.

Certifico ainda que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF do 

executado no exercício solicitado, conforme extrato em anexo.

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.: 74248 Nr: 6567-07.2010.811.0037

 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): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147540 Nr: 3274-53.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 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 houve o depósito de complementação de diligêmcia, fl103, no 

valor de R$ 200,00 reais, no entanto, o valor cotado na certidão de fl.95 é 

de R$ 1.200,00, intimo para tanto o advogado para complementar o valor 

faltante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 147540 Nr: 3274-53.2015.811.0037

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO ANDERSON DICKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149900 Nr: 4344-08.2015.811.0037

 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: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - 

OAB:SP 285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311, ROGERIO 

CARMONA BIANCO - OAB:SP 156.388

 Certifico que nesta data o advogado da parte EMBARGADA(O) fica 

intimado(a), para fornecer o atual endereço dos credores fiduciários para 

posterior intimação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 146950 Nr: 3008-66.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLEI PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBALDO LUIZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 
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HOSHIKA - OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Processo nº 3008-66.2015.811.0037 (Código 146950)

Embargos à Execução

Embargante: Erlei Pereira do Nascimento

Embargado: Ubaldo Luiz Machado

Vistos etc.

 Trata-se de embargos à execução opostos por Erlei Pereira do 

Nascimento em face de Ubaldo Luiz Machado, ambos qualificados nos 

autos em epígrafe.

As partes transigiram nos autos da ação de execução (fls.124/126), a 

qual foi extinta, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, c/c artigo 925, ambos do Código 

de Processo Civil.

Honorários advocatícios consoante pactuado. Sem custas processuais 

remanescentes a teor do disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil.

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

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 17 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3462 Nr: 18-69.1996.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR JORGE SECHI, DORVALINO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

JOSE LUIZ CARBALLO MENEZES - OAB:273580, WALDEMAR 

DECCACHE - OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARLOTTO CORREA 

- OAB:14144/MT

 Processo nº 18-69.1996.811.0037 (Código 3462)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Sistema S/A

 Executados: Cesar Jorge Sechi e Dorvalino Sechi

 Vistos etc.

Impertinente a autorização de aditamento da missiva (fls.547; 549/554), eis 

que eventual requerimento de força policial deve ser formalizado perante o 

juízo encarregado do cumprimento da ordem, acaso configurada a 

hipótese normativa (CNG, art.474).

 Outrossim, a prerrogativa constante do artigo 212, §2º, do Código de 

Processo Civil, independe de autorização judicial.

Cumpra-se integralmente a determinação judicial pretérita (fls.543/544).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 17 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 5509-08.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA E COSTA LTDA, ANTÔNIO 

LOPES DA COSTA, ADRIANO JOSÉ DE SOUZA, MÁRCIA INÊS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 5509-08.2006.811.0037 (Código 43124)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: José de Souza & Costa LTDA. e Outros

Vistos etc.

Em apenso aos embargos à execução opostos (fls.51).

Os executados foram regularmente citados (fls.42 verso) e ofereceram 

bens móveis à penhora (fls.44/45).

A parte exequente manifestou interesse na penhora e avaliação dos 

referidos bens, em caso de inexitosa penhora em pecúnia (fls.62).

Havendo o cumprimento parcial da ordem de penhora online, consoante 

detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, 

penhorem-se os bens ofertados.

 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).

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 18 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46787 Nr: 2204-79.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA 

(PRIMAFERTIL), MÁRCIA INÊS DE SOUZA, ADRIANO JOSÉ DE SOUZA, 

ANTÔNIO LOPES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Levantem-se eventuais restrições 

judiciais.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 18 de maio de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138570 Nr: 9391-94.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 Isso posto, DECLARO A CARÊNCIA DA AÇÃO ante a ausência de 

interesse processual e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Fixo 

a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, especialmente em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 18 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 46302 Nr: 1808-05.2007.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO HERBERTS, LEOCÁDIA BENDER 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 Certifico que em consulta ao sistema RENAJUD não foram localizados 

bens dos executados, conforme extrato em anexo.

Certifico ainda que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF dos 

executados nos exercícios solicitados, conforme extrato em anexo.

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.: 38519 Nr: 1053-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGROCAMPOVERDE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, 

VANICE ESTER WESZ BIRCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2271 Nr: 985-12.1999.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS LONARDONI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42373 Nr: 4778-12.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILMAR CALASANS DA 

SILVA - OAB:6410/MT

 Certifico que já foi inserida restrição judicial no sistema RENAJUD 

referente a esta ação, conforme extrato em anexo.

Certifico ainda que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF do 

requerido no exercício solicitado, conforme extrato em anexo.

Intimo a parte requerente para manifestar-se requerendo o que entender 

oportuno, Prazo: 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38989 Nr: 1430-83.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO FLORIAN NARESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139536 Nr: 9984-26.2014.811.0037

 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: VCMF, VALDIR CAMARA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, LUCIANO GUILHERME BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:17049/O, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 102276 Nr: 1678-73.2011.811.0037

 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: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PAULO DOS REIS, SIRLEI PEREIRA 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO MAIA DE AGUIAR - 

OAB:4894/PI, JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES - OAB:MT 

15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:OAB/MT 3.610

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178816 Nr: 10022-67.2016.811.0037

 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: APARECIDA ROSA DUARTE BORTOLANZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA KARINY OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55573 Nr: 3205-65.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, LOISE PASCHOAL CAZARIN, ARTEMIO 

CASARIM, HILDA PEGORARO CAZARIN, RESOLI CAZARIN, IVETE FÁTIMA 

PASCHOAL CAZARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY GONÇALVES LIMA - 

OAB:11599 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA VIDOTTO - 

OAB:14990, CLOVES VANDERLEI EICKHOFF - OAB:12.1255-B/MT, 

DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482-B/MT, EVERALDO JOSÉ DE 

OLIVEIRA LORENZATTO - OAB:MT/ 9581, JAKSON ROBERTO 

PASCHOAL - OAB:PR-33440

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 35730 Nr: 3758-20.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, HELY 

FELICIANO DE CAMARGO, VERA TRISTÃO DA ROCHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099/MT, SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - 

OAB:11.551/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte exequente para 

apresentar o endereço dos credores para posterior intimação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32905 Nr: 1129-73.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADISLAU KUVIATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B

 Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica INTIMADO para 

retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 3521 Nr: 191-25.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FABRÍCIO GARCIA DE CARVALHO, 

Edegar Pereira de Carvalho, ADEMIR PEREIRA CARVALHO, MÁRIO CÉSAR 

GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL TOLEDO DE 

MARAIS - OAB:PR-24.101

 Certifico que nesta data o advogado da parte exequente fica INTIMADO 

para retirar a carta precatória para distribuição, cujo ato deverá ser 

comprovado no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169505 Nr: 5018-49.2016.811.0037

 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: EVDSF, LUCIENE MARIA DOS SANTOS, MEIRE PEREIRA 

DA SILVA, EMPF, APDS, EPDF, IDAURA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:MT/13308, 

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - OAB:MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimo o Advogado da parte autora Alexsandra Pereira da Silva para 

indicar novo endereço da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113895 Nr: 4255-87.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SEIJE WATANABE PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSKI 

KAWASAKI - OAB:MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4255-87.2012.811.0037 (Código 113895)

Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Eduardo Seije Watanabe Prates

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.143).

Às providências.

Primavera do Leste (MT), 06 de março de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130766 Nr: 3376-12.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI, 

PATRICIA SIMONE CABRAL FERNANDES DA SILVA, DARCI MONTAGNI, 

TERESINHA DAS GRAÇAS DE SOUZA MONTAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI ZILIO - 

OAB:SP/ 278.167, MARCUS VINICIUS PEREIRA LUCAS - OAB:SP 

285.739, MARIA BEATRIZ RIZZO - OAB:SP 306.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO 

RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Processo nº 3376-12.2014.811.0037 (Código 130766)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Exequente: Iharabraz S/A Industrias Químicas

Executado: Cristiano Darcy Souza Souza Montagni

Executada: Patrícia Simone Cabral Fernandes da Silva

Executada: Teresinha das Graças de Souza Montagni

Executado: Darci Montagni

 Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta proposta 

por Iharabraz S/A Industrias Químicas em face de Cristiano Darcy Souza 

Souza Montagni, Patrícia Simone Cabral Fernandes da Silva, Teresinha das 

Graças de Souza Montagni e Darci Montagni, todos qualificados nos autos 

em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, requerendo a 

extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil (fls145/146).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais remanescentes, na forma do artigo 90, §2º, do 

Código de Processo Civil.
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 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 4007-92.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL VALE DO RIO BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO PANOFF COSTA - 

OAB:20.314 GO, PAULO ROBERTO FRANÇA JÚNIOR - OAB:OAB/GO 

38598, THIAGO PEREIRA GARAVAZO - OAB:OAB/MT 17941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 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.: 30726 Nr: 2956-56.2004.811.0037

 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: ADRIANO PINHEIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458

 Intimo a parte autora para prestar informação quanto ao integral 

cumprimento da obrigação pecuniária, em 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 159560 Nr: 206-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000978-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR WIECHOREK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª 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 : 

1000978-36.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A Parte Ré: REQUERIDO: JANDIR 

WIECHOREK Visto, Considerando a informação do requerido de purgação 

da mora id.13007319/13007272, intime-se o requerente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para análise. 

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018. Glenda Moreira Borges Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138279 Nr: 9187-50.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOMERO DE HOLLEBEN LEITE - ESPÓLIO, MARIA ALICE 

DE FÁTIMA MACHADO LEITE, CASSIA MACHADO DE HOLLEBEN LEITE 

DOMINGUES, VIVIANE MACGADO HOLLEBEN LEITE MORAES, FERNANDA 

MACHADO DE HOLLEBEN LEITE BRUM, HERMELINO PEREIRA BONFIM, 

LARI KOLLN, ADRIANO VOIGT, RONI KURT VOIGT-ESPOLIO, APARICIO 

MIRANDA DO NASCIMENTO, FRANCISCO ISIDIO FERREIRA, VALTER 

CARLOS GOMES OLIVEIRA, SELMO ADÃO AIMI - ESPÓLIO, MARISA AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 116947 Nr: 7616-15.2012.811.0037

 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: VALDOLINO BRAZ DE SOUSA, DIEGO RANIERI SILVA 

DE SOUSA, KASSIO VANNUCCI DE SOUSA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO DO BRASIL 

S/A, PEREIRA CONFECÇÕES - LOJA 02, ÓTICA VILA RICA 

(RONDONÓPOLIS -MT), LOJAS CENTAURO, O TUBARÃO DOS TECIDOS 

LTDA, BANCO PANAMERICANO S/A, CLÍNICA VETERINÁRIA ARCA DE 

NOÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA VILLELA NANÔ - 

OAB:16297/MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

EDMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO - OAB:6503/MS, Eduardo 

Weigert Duarte - OAB:14420, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, MARCINO FERREIRA - OAB:12485/MT, MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS - OAB:12776/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 

8.184-A, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, VINÍCIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15.696

 Visto,

Para melhor análise da arguição de intempestividade da constatação e 

revelia do requerido (p. 756/759), certifique a Sra. Gestora se a 

contestação foi apresentada no prazo legal.

 Após, concluso para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74240 Nr: 6559-30.2010.811.0037
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 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDS, KVDSF, DRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBBS-BM, BBS, BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT - 8.125, Paula Rodrigues da Silva - OAB:13605-A

 Visto,

Considerando que a audiência de conciliação restou infrutífera 

(p.244/245), cumpra-se na íntegra a decisão de 237, abrindo para o autor 

manifestar-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149061 Nr: 3877-29.2015.811.0037

 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: ERCILIO LUIZ VERDELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Borgato Máquinas e Implementos 

S/A, VALTRA DO BRASIL 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: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:SP/101346, LUCIANA GOULART PENTEADO - OAB:167.884 - SP, 

TATIANE TAMINATO - OAB:228.490 - SP

 Vistos,

Em relação á impugnação apresentada pelo requerido Comercial Borgato 

ao laudo pericial (p.293), em que pese a irresignação, verifica-se que este 

não apresentou documentos que corroborassem com as suas alegações, 

não sendo possível que mero descontentamento da parte afastar o laudo 

realizado pelo perito, logo, rejeita-se a impugnação apresentada.

Assim, homologa-se o laudo pericial de p.232/278.

Para prosseguimento do feito, intimem-se as partes, para no prazo de 10 

(dez) dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.

Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem que o 

processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015).

 Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.

Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o requerido, 

para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, 

§5º, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133380 Nr: 5497-13.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Visto,

Considerando a manifestação do administrador judicial e documentos 

anexos (p.242/258), cumpra-se a decisão de p. 230, intimando as partes 

para manifestarem.

Após, concluso para análise.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168110 Nr: 4284-98.2016.811.0037

 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: Luis Otávio Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita de Andrade Santos Molina, Antonio 

Carlos de Melo Correia, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, 

HILÁRIO JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, KLÉBER JORGE JÚNIOR - OAB:20.778/MT, LISIANE 

VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358 MT, Rodrigo Carrijo 

Freitas - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Mello Roberto - 

OAB:MT/8095

 Visto,

Antes de analisar o pedido de p.102/105, intime-se o requerente para 

informar se os veículos apreendidos a p.86/90, encontram-se em sua 

posse, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, considerando a renúncia de p.106/108, intimem-se pessoalmente 

os requeridos para constituírem novo advogado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso para análise dos demais 

pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41305 Nr: 3767-45.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, 

JANE CLAIR ZANETTI - OAB:, PATRÍCIA BIONDO - OAB:RS-51.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, 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.: 121205 Nr: 3701-21.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON CRISTIANO BUSS, ADIR FREO, 

LUCINETE MARIA DA SILVA FREO, UNION AGRO LTDA, CARLA CRISTINA 

BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, 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 
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METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61098 Nr: 944-93.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MARCOS RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SUCESSÃO DE 

SIDNEI POLATO, Ivone de Souza Polato, ALESSANDRO POLATO, SIDNEI 

POLATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE 

LARA - OAB:OAB/MT 21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, GILMAR ANTONIO 

SUBTIL GODINHO - OAB:11436, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:MT 12900, LUCIANA SOUTO 

ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAELA POSSER - OAB:MT 9509, 

WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ADRIANA AIRES DE MELO NICOLINO, 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.: 73734 Nr: 6056-09.2010.811.0037

 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: AIRTON PERERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCOS PAULO 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/MT, VANESSA PELEGRINI - OAB:MT 10.059

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARIANNA RAMOS DE OLIVEIRA, 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.: 175240 Nr: 8120-79.2016.811.0037

 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: ICP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMB, MCL, RBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, SANDRA 

MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA SANDRA MARA BASEI, 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.: 135765 Nr: 7373-03.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES CAMPANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:MT/ 5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA BENEDETI MACHADO - 

OAB:MT/21123/O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI, 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.: 105053 Nr: 4043-03.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAZUO IWAZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 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.: 50840 Nr: 6186-04.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAGLIANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIS CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121973 Nr: 4497-12.2013.811.0037

 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: ROSILENE DE MATOS TONDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:MT 6.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:PR 51416

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ADRIANO SOUZA PAULINO, 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 
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§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO LUIS CARLOS REZENDE, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 60530 Nr: 332-58.2009.811.0037

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA CASSANIGA RODRIGUES, SEBASTIÃO 

ANTUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA CASSANIGA - ESPÓLIO, LORENI 

DE FÁTIMA CASSANIGA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT, LARYSSA M.S. TANNURE - OAB:12975-B, 

LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUÍS KLEINOWSKI - 

OAB:RS/36.700, JUVENAL BALLISTA KLEINOWSKI - OAB:RS/102.262

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as partes, que foi 

designada perícia para o dia 07 de junho de 2018, a partir das 09hs, 

conforme p. 162/163.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 2048-96.2004.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO XAVIER SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NAVARRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO NAVARRO FILHO - 

OAB:157633/SP, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 121186 Nr: 3682-15.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI JOSÉ SEGATTO, CLEIDI SUELI MILANESI 

SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naves Hamida Carvalho

 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, GILBERTO LUÍS 

ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120087 Nr: 2552-87.2013.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI, 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.: 132115 Nr: 4487-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Renovatória de Locação->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUARO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145404 Nr: 2264-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDRIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Após a realização de diversas diligências não foram encontrados bens em 

nome da empresa, o que serve de indício, ao menos em juízo de cognição 

sumária, não exauriente, da ocorrência de abuso da personalidade 

jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Para o processamento do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa 

executada, 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 
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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. Expeça-se o necessário.

 Após, intime-se o exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 14063 Nr: 2234-61.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CARRASCO LOMBARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELSO CÂNDIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA SANDRA MARA BASEI, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 156077 Nr: 7211-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTANTE SECURITIZADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

E AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76.458, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:SP 132.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MÜLLER - 

OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz acolhe a exceção de 

incompetência devendo a presente ação ser processada e julgada 

perante o juízo da comarca de Curitiba/PR.Sem custas, taxas judiciarias e 

honorários, pois se trata de incidente processual.Nesse sentido, cita-se 

jurisprudência:"(...) Descabe, na exceção de incompetência, condenar a 

parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da 

parte contrária, tendo em vista que se trata de mero incidente processual. 

Inteligência do disposto no parágrafo 1.º do art. 20 do CPC. Precedentes 

da corte. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 

0386910-25.2015.8.21.7000; Não-Me-Toque; Décima Nona Câmara Cível; 

Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 25/02/2016; DJERS 

07/03/2016).Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, 

arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de 

estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença 

pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39249 Nr: 1774-64.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE 

FILHO, SALMA ASTUTT TANNURE, JOSÉ AUGUSTO ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 66746 Nr: 6489-47.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU CARLOS PARMIGIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.93 e determina-se expedição de mandado para 

intimação do executado da avaliação de p.91.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Por fim, defere-se eventual pedido de oferecimento de meios.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141655 Nr: 518-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, EDEMIR 

JOSÉ DOS SANTOS, IGOR GUARIM DE PAULA SANTOS

 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:

 Visto,

Defere-se o pedido de p.99.

Considerando que a carta precatória solicitada esta anexa a p.102/111, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 5719-59.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT 16.154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA CIBELLY DE JESUS AMARAL, 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.: 33438 Nr: 1690-97.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasily Rijkoff, DANIIL RIJKOFF, ANNA 

MAKAROFF, MARINA KILIN

 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: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:13985/B, FABIANO MAGALHÃES FERRARI - OAB:MT 

13985-B, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO PILOTO 
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MACIEL - OAB:8222-B-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, 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.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, 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.: 34908 Nr: 2944-08.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIURA MARIA GAVAN BRAFF, MILTON JOÃO BRAFF - 

ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA REOLON COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KAROLLINNY DE 

OLIVEIRA FERREIRA - OAB:22114/O, NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8960 MT, SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT, SAMOELSON 

ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:23943/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO SANDRO ROBERTO ALMEIDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170764 Nr: 5610-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma, defere-se o pedido de p.122, e em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

09/08/2018, às 14h30min, a ser realizada pelo conciliador deste juízo, na 

sala de conciliação, na sede do Fórum desta Comarca.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Observe-se o endereço indicado a p.122.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39097 Nr: 1519-09.2006.811.0037

 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): MELISSA REOLON DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO SANDRO ROBERTO ALMEIDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 20371 Nr: 1882-35.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GONZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:MT 5.089-B

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.285/286.

 Arbitram-se os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por 

cento), nos termos do artigo 827, caput, do Código de Processo Civil.

Determina-se a intimação do executado acerca do termo de penhora de p. 

173, nos termos do artigo 841 do CPC, referente aos imóveis de matriculas 

n° 788 e 789 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Novo São 

Joaquim/MT, bem como informar a localização dos imóveis para realização 

de avaliação.

 Em relação ao pedido de expedição de oficio, sobre irregularidade na 

penhora no rosto dos autos, indefere-se, pois conforme se extrai da 

p.252, realizou-se a penhora em favor do exequente Eugenio José Bren 

sendo na ação trabalhista o executado João Batista Gonzatti, logo, não há 

irregularidades.

Por fim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 47365 Nr: 2791-04.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533

 Vistos,

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por Alimentos 

Primavera Ltda. contra Sinagro Produtos Agropecuários Ltda., ambos 

qualificados.

Aduz o excipiente que na data do ajuizamento da Ação de Execução já 

estava prescrita a pretensão executiva dos cheques pré-datados objeto 

da ação (fls.143/147).

 O excepto apresentou objeção, requerendo a rejeição da exceção de 

pré-executividade e o prosseguimento da ação (p.149/151).

É o relato. Decide-se.

Na atual sistemática processual, a exceção de pré-executividade não foi 

prevista legalmente no Código de Processo Civil, ou em qualquer outra 

norma de natureza processual. Tradicionalmente, conforme a legislação 
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vigente, a única forma de o executado se defender de uma execução 

movida em seu desfavor são os Embargos do Devedor, condicionados à 

garantia capaz de adimplir a dívida sub judice.

Ocorre que, excepcionalmente, os tribunais têm admitido a defesa sem 

garantia do juízo, por meio da exceção de pré-executividade, delimitando 

as matérias que podem ser arguidas por esta via. Estas matérias são 

aquelas ditas de ordem pública e que podem ser provadas de plano pelo 

executado, ou, ainda, arguidas de ofício pelo magistrado.

No caso em tela, o excipiente busca a extinção pelo reconhecimento da 

prescrição.

A lei do Cheque confere ao portador o prazo de apresentação de 30 dias, 

se emitido na praça de pagamento, ou de 60 dias, se emitido em outro 

lugar do território nacional ou no exterior, após seis meses desses 

períodos ocorre a prescrição, assim o cheque perde a executividade, não 

sendo mais admitida a ação de execução, devendo a cobrança ser 

realizada por meio de ação monitória

 De acordo com a Lei 7.357/85, artigo 32, “o cheque é ordem de 

pagamento à vista”. Portanto, o intitulado cheque pré-datado, também 

conhecido como pós-datado, não seria possível como forma que proibisse 

a apresentação do referido título ao banco sacado logo após a sua 

emissão.

É de conhecimento público e notório que comércio em geral passou a 

adotar a possibilidade de ser o cheque emitido e apresentado pelo credor 

ao banco sacado a partir de uma data pré-definida, como do Direito deve 

se adequar às evoluções da sociedade os Tribunais, vem concedendo 

indenizações aos emitentes de cheques pré-datados que têm sido 

devolvidos em virtude de ser apresentado ao banco antes da data 

prevista.

Neste sentido, segundo novo entendimento o prazo de seis meses para a 

execução do cheque pré-datado começa da data pactuada e escrita no 

título, de modo que uma vez sendo convencionada data futura para 

compensação do cheque, o credor está obrigado a respeitar, sendo 

injusto iniciar o prazo prescricional em data distinta por evidente prejuízo 

ao credor.

Cita-se jurisprudência:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

OPORTUNIDADE DA SANAÇÃO DO DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE 

DO ART. 13 DO CPC. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. CHEQUE 

PÓS-DATADO. TERMO INICIAL. DATA CONVENCIONADA PARA O 

PAGAMENTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. 

SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "O cheque 

emitido com data futura, popularmente conhecido como 

cheque"pré-datado", não se sujeita à prescrição com base na data de 

emissão. O prazo prescricional deve ser contado, se não houve 

apresentação anterior, a partir de trinta dias da data nele consignada 

como sendo a da cobrança." (STJ. Resp 620218/GO. Rel. Ministro Castro 

Filho. J. 07/06/05).(grifo nosso)

O prazo prescricional de seis meses para a execução do cheque 

pré-datado começa da data avençada entre as partes, a qual está o 

credor obrigado a respeitar.

Destarte, a ação tem por objeto dois cheques emitidos em 03/11/2006, 

pré-datados para 06/01/2007 e 13/01/2007. Portanto, o para o ajuizamento 

da ação é até 06/08/2007 a ação foi ajuizada em 04/06/2007, portanto 

verifica-se que não houve a prescrição.

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz rejeita a exceção de 

pré-executividade de fls.143/147, ante a sua improcedência.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de 

pré-executividade rejeitada, conforme precedente jurisprudencial do STJ 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 309.302 - SP 

(2013/0064077-2).

 Em relação ao pedido de redução da penhora (fls.136/138), o artigo 805 

do Código de Processo Civil, estabelece que, diante de várias opções, o 

juiz deve determinar que a execução seja feita do modo menos prejudicial 

ao devedor. Contudo, os valores apurados na avaliação nem sempre 

alcançam o valor total em caso de expropriação, portanto a penhora de 

dois imóveis não caracteriza o excesso de penhora.

Caso remanesçam valores após a venda ou expropriação dos bens 

penhorados, a executada será restituída dos valores sobejados. Pode 

ainda, a executada substituir a qualquer momento o bem penhorado por 

dinheiro nos termos do artigo 847 do CPC.

Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial:

Excesso de penhora. É de conhecimento geral que os bens em leilão não 

alcançam o valor da avaliação - quiçá metade do que valem, e isso quando 

há lance. Ao passo que a dívida, ao contrário, não só mantém o seu valor 

- com a atualização monetária - como também aumenta a cada mês com os 

acréscimos de juros. Valor do bem compatível com o crédito em execução. 

Agravo de petição a que se nega provimento. (TRT/SP - 

02264200731902000 - AP - Ac. 11ªT 20090950695 - Rel. EDUARDO DE 

AZEVEDO SILVA - DOE 17/11/2009)

T J - S P  -  A g r a v o  A G V  2 0 1 4 5 1 9 5 8 2 0 1 4 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2014519-58.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 04/04/2014 

Ementa: Agravo Regimental. Agravo de instrumento não conhecido. 

Improcedência manifesta. Decisão monocrática. Manutenção do valor do 

imóvel avaliado e da penhora determinada. Excesso de penhora não 

configurado. 1. Para fins de praceamento do bem, quando o imóvel será 

ofertado para uma gama indiscriminada de possíveis compradores, 

prevalece a avaliação judicial, que se utiliza de informações do mercado 

como um todo, sobre aquele valor ofertado por um único potencial 

comprador, a quem o imóvel pode representar lucratividade singular. 2. 

Não há excesso da penhora que abrange fração correspondente a valor 

superior ao do débito, pois o que sobejar será devolvido aos devedores. 

Fração penhorada que visa assegurar a satisfação total da dívida, 

inexistindo prejuízo aos devedores. 3. Improcedência manifesta do agravo 

que impelia ao não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 527 

557 do Código de Processo Civil . 4. Negaram provimento ao agravo 

regimental.

Verifica-se que foi colacionado em fls. 165/166, auto de avaliação dos 

imóveis em questão, acentuando valores superiores aos discutidos na 

ação, contudo nota-se que existem averbações nas aludidas matrículas 

referente a execuções distinta destes.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

TRF-3  -  AGRAVO DE I N S T R U M E N T O  A I  5 6 6 5  S P 

0005665-84.2014.4.03.0000 (TRF-3) Data de publicação: 25/11/2014 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO (ART. 557 DO CPC). 

INTIMAÇÃO PESSOAL DE LEILÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGÊNCIA. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXCESSO DE PENHORA 1. Mantida 

a decisão monocrática agravada, a qual, com respaldo em jurisprudência 

desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela validade da 

intimação da data dos leilões realizada na pessoa do advogado da parte 

executada, eis que atendida a norma do art. 687, § 5º, do Código de 

Processo Civil , com a redação da Lei nº 11.382 /2006, prevalecendo, 

destarte, sobre a orientação contida na Súmula nº 121 do Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Não configurada ofensa ao princípio da isonomia 

pelo fato de a intimação pessoal do leilão ser garantida legalmente apenas 

aos representantes judiciais da Fazenda Pública, eis que tal distinção 

decorre de texto expresso legal - art. 22 , § 2º , da Lei nº 6.830 /80. Além 

disso, tem caráter objetivo, pois leva em consideração a relevância do 

interesse público. 3. A discordância quanto ao valor dos bens atribuídos 

pelo avaliador ou ao excesso da garantia, deve ser arguido antes da 

publicação do edital. 4. Embora o executado alegue o excesso da penhora 

dos bens constritos, certidão da Oficial de Justiça dá conta que foi 

efetivada a constrição de todo o imóvel da empresa, pois sobre ele 

recairiam mais de uma dezena de penhoras, atingindo a casa de vários 

milhões de reais em débitos. Além disso, acrescentou que havia quatro 

matrículas, onde a executada estaria instalada de maneira irregular, não 

havendo possibilidade de penhora de um único bem. Finalmente, embora 

pretenda a agravante que apenas um dos imóveis - de matrícula nº 359 - 

perdure como garantia da execução, constata-se que sobre ele há várias 

penhoras já averbadas. 5. Agravo legal a que se nega provimento.

Por ora, indefere-se a retirada de um dos imóveis, uma vez que o banco 

hipotecário não informou o seu credito.

Intime-se o credor hipotecário para que no prazo de 10 dias informe se 

permanece a hipoteca registrada na matrícula, e sendo positivo, informe o 

valor de seu credito, conforme pedido de fls. 101, item “d”.

Em relação ao pedido de p.105, indefere-se, por não vislumbrar qualquer 

relação da Prefeitura com as partes.

No que tange a alegada omissão e contradição da decisão de (fls. 156), 

como já havia sido deferida a penhora e realizada a intimação do 

executado, assim como nesse ato aproveita-se a mencionada avaliação , 

intime-se o executado, e cumpra-se o que ainda resta da decisão de fls. 

156.

 Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 
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de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4626 Nr: 51-25.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUÍMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 25746 Nr: 2080-38.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPRIMA COMERCIO E REPR. DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONI COLOMBELI, MARLENE IVETE SCHAFER 

COLOMBELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, 

RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, RODRIGO NOGARA 

DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FLAVIO STASIAK - 

OAB:PR-30659, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, MIRANDA 

DE OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:164.246 SP, NELSON A . MANOEL JÚNIOR - OAB:5.454-B

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução para entrega de coisa fungível proposto 

por Agroprima Comércio e Representação de Produtos Agropecuários 

Ltda contra Leoni Colombeli e Marlene Ivete Schafer Colombeli.

As partes pactuaram um acordo extrajudicial, pugnando pela suspensão 

do processo (p. 78/81).

Os executados foram intimados para regularizarem a representação 

processual (p. 83), a qual foi regularizada (p. 88/90).

Suspendeu-se o processo (p. 91).

O patrono do exequente informou a revogação de sua procuração (p. 

92/93), tendo o exequente constituído novo advogado (p. 96/99).

O advogado Rodolfo Wilson Martins pleiteou o depósito de 2.552 sacas de 

soja referente a pagamento de honorários advocatícios (p. 111/112).

Os executados se manifestaram negativamente ao pedido (p. 113/114).

O advogado Rodolfo Wilson Martins reiterou o pedido de reserva do 

recebimento dos honorários advocatícios (p. 117/118).

Determinou-se o depósito da quantia referente aos honorários 

advocatícios em armazém de boa idoneidade até o deslinde da causa, 

intimando-se o exequente para se manifestar sobre a petição de p. 

117/118 (p. 119/120).

O exequente se manifestou sobre o pedido de p. 117/118, salientando que 

já efetuou o pagamento referente a 1.000 (um mil) sacas de soja (p. 

129/132).

Intimado, o advogado Rodolfo Wilson Martins discordou do alegado pela 

exequente e expôs que a quantidade devida é referente também a 

honorários sucumbenciais (p. 136/139).

O exequente rechaçou os argumentos de p. 136/139 (p. 142).

Intimou-se o exequente para informar o cumprimento do acordo e, na 

mesma oportunidade, os executados para apresentarem comprovante de 

depósito (p. 143).

Os executados requereram a exclusão do polo passivo pelo pagamento 

total do débito (p. 145/156).

Intimou-se o exequente para se manifestar (p. 157), o qual quedou-se 

inerte.

É o relato. Decide-se.

Compulsando os autos, verifica-se que o acordo de p. 78/81 foi 

devidamente cumprido pelos executados, conforme os comprovantes 

apresentados (p.147/156), restando a controvérsia relativa aos 

honorários devidos ao antigo patrono da exequente, não havendo 

qualquer óbice às partes a exclusão dos executados do polo passivo.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC, em relação aos executados Leoni Colombeli e Marlene Ivete 

Schafer Colombeli.

 Assim, deverá a presente prosseguir entre Rodolfo Wilson Martins e 

Agroprima Comércio e Representações de Produtos Agropecuários Ltda.

Remetam-se os autos a distribuição para proceder às retificações 

necessárias.

Outrossim, de acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso da demanda, aferindo a clarividente necessidade no caso em 

questão.

Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 02/08/2018, às 16h30min, a ser 

realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede do fórum.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Não havendo acordo, intime-se o Rodolfo Wilson Martins para requerer o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 557-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI, ANTÔNIO 

DARCI FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 

10772, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, Sandra 

Montanher Brescovici - OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI, 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.: 119536 Nr: 1957-88.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naves Hamida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI JOSÉ SEGATTO, CLEIDI SUELI 

MILANESI SEGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, GILBERTO LUÍS 

ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 164493 Nr: 2434-09.2016.811.0037

 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: RIVEL IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILNEIA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 (...)Em relação à matéria de fato, fixa-se como pontos controvertidos, 

aqueles delineados na petição inicial e na peça de contestação.Ainda, de 

acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.Desta forma, em respeito à primazia da 

autocomposição, designa-se audiência de conciliação para o dia 

02/08/2018, às 16h00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de 

conciliação na sede do Fórum.Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a audiência designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente.Não havendo 

acordo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, informarem 

se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência 

da mesma, valendo o silêncio pela inexistência.Caso não tenham provas a 

produzir, esclareçam se entendem que o processo em exame demanda 

alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo 

(artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). Em caso de inercia do autor, 

intime-o novamente na pessoa de seu advogado, para manifestar se ainda 

possui interesse no feito, sob pena de extinção, no prazo de 05 (cinco) 

dias, decorrido o prazo, em caso de inercia, certifique-se e intime-se a 

exequente pessoalmente, no mesmo prazo, sob pena de 

extinção.Decorrido prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

requerido, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do 

artigo 485, §5º, do CPC. Outrossim, cumpra-se integralmente a decisão de 

p.36, desentranhando-se os documentos de p.31/32, conforme 

determinado.Por fim, intimem-se as partes para, no prazo comum de 5 

(cinco) dias, caso queiram, se manifestem, findo o prazo a decisão 

saneadora se torna estável (art.357, § 1º do Código de Processo 

Civil).Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30596 Nr: 2836-13.2004.811.0037

 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: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍRIO SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, JOSÉ MARQUES - OAB:13.841-A, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:MT 9993-B, RICARDO DAMASCENO COSTA - 

OAB:192306/SP, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:182.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CREMA DE MELO 

FOSSARI - OAB:MT/ 9646, MARIO CREMA - OAB:2860-A-MT, MÁRIO 

CREMA - OAB:MT 3873

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JOSIANE PEDROSO, 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.: 147135 Nr: 3083-08.2015.811.0037

 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: MARCOS ANTONIO DEWES, MONICA GALBIERI DEWES, 

NILZA TEREZA D'AMORIN GALBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA, VILSON 

PAULO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:MT/18156-A, JAQUELYNE MARTINS CAETANO - OAB:OAB/GO 

37.136, RUBENS CRUNIVEL RODRIGUES - OAB:32.468-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137480 Nr: 8660-98.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8660-98.2014.811.0037 (Código 137480)

Vistos.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que lhe seja de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126980 Nr: 9513-44.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CATARINA GOULART

 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:

 Processo nº: 9513-44.2013.811.0037 (Código 126980)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

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, 22 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132505 Nr: 4802-59.2014.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->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: IRIS DE LOURDES ANDRADE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 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.: 130525 Nr: 3154-44.2014.811.0037

 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: ELITA DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121180 Nr: 3676-08.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GARCIA NOGUEIRA, RENAN CÉSAR 

MARCOLINO NUNES, VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E 

DE OPINIÃO PÚLICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSÉ EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB:12.172-B

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de FELIPE GARCIA NOGUEIRA, RENAN CESAR 

MARCOLINO NUNES e VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E 

DE OPINIÃO PÚBLICA LTDA., devidamente qualificados nos autos.

Em audiência, as partes informaram a realização de acordo, pugnando, 

assim, pela homologação do acordo e a suspensão dos autos até o 

cumprimento.

É a síntese do relatório. Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

devidamente representadas por seus procuradores, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 

nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em 

consequência, requerem a suspensão e a posterior extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e, em que pese se tratar de ação civil de improbidade 

administrativa, como não houve dano ao erário não há óbice a 

homologação por ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO acima entabulado, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, nos termos do artigo 487, III, b, do Código 

de Processo Civil.

Por sua vez, SUSPENDA-SE O FEITO, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Oficie-se o juízo deprecado, solicitando a devolução da carta precatória 

independente de cumprimento.

 Sem custas e honorários advocatícios.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

 Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SHENCKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48067 Nr: 3483-03.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3483-03.2007.811.0037 (Código 48067)

Vistos.

Intime-se a parte exequente para apresentar o demonstrativo de seu 

crédito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme pugnado pelo executado à fl. 

130.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70518 Nr: 2827-41.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SARMENTO DE SOUZA - ME, MARIA 

SARMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT

 Processo nº 2827-41.2010.811.0037 (Código 70518)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 58, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) 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, 22 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70660 Nr: 2971-15.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEI MIORANZA - ME, MARLEI MIORANZA 

THOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DAYAN DA LUZ 

BARROS - OAB:OAB/MT 11.407

 Processo nº 2971-15.2010.811.0037 (Código 70660)

Vistos.
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 Ante a petição de fl. 66, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) 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, 22 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47702 Nr: 3078-64.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA L F CASSIANO - ME, ANA MARIA 

LIMA FERNANDES CASSIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:13044

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Sem custas processuais.Fixo honorários advocatícios em R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem pagos pelos executados 

em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do 

Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras e restrições 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, 22 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 2627-39.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALECIO BORGEO - ME, ALECIO BORGEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:6799, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA S. SOARES - 

OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - OAB:OAB/MT 

15.465

 Processo nº 2627-39.2007.811.0037 (Código 47191)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 123, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) 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, 22 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161776 Nr: 1149-78.2016.811.0037

 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: ADEIR RUFINO ROSA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT/18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex.Custas pela parte 

exequente.Sem honorários, ante a ausência de citação.Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 

18 de maio de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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:

 Em cumprimento a decisão judicial, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimaro Advogado da empresa K. I. CAETANO DE MOURA - ME, Dr. 

Cesar A. A. Cabriote - OABMT8869, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 152939 Nr: 5791-31.2015.811.0037

 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: ORIDIO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

MONIQUE ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJACKSON DA SILVA 

LOPES - OAB:21816-0, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:5.209

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no 

prazo de 15(quinze) dias, aparesentar impugnação à contestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123944 Nr: 6511-66.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINI-MERCADO PONCHO VERDE LTDA, 

JOSINALDO TAVARES ALVES, MARIA LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ 

-PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MINI-MERCADO PONCHO VERDE LTDA, 

CNPJ: 05528201000180, atualmente em local incerto e não sabido 

JOSINALDO TAVARES ALVES, Cpf: 38086867153, Rg: 0523.220-1, 

Filiação: Alderacy José Alves e Alice da Câmara Alves, data de 

nascimento: 17/07/1968, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, casado(a), 

comercio, Telefone (66) 9613-8883 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA LOPES DOS SANTOS, Cpf: 41095944568, 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: 11/09/2013.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT em face de MINI-MERCADO PONCHO 

VERDE LTDA, JOSINALDO TAVARES ALVESE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Multa por ofensa à Legislação 

Federal, Estadual e Municipal de proteção ao consumidor, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2013364-81/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/09/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.192,99

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127102 Nr: 86-86.2014.811.0037

 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: LOURDES MORAES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o autora para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135324 Nr: 7032-74.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT

 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 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 7183-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 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 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146865 Nr: 2959-25.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR MARQUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 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 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163410 Nr: 1896-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES CECILIA HENZ HACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163653 Nr: 2053-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163819 Nr: 2132-77.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SIMÕES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GALIL CALIXTO - OAB:13476/MT, 

CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE 

LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 

15189-O, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 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 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174337 Nr: 7581-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARISSA RODRIGUES MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130961 Nr: 3538-07.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CANDIDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 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 exequente para, 

no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca da impugnação apresentado 

pelo executado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4816 Nr: 52-10.1997.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:Proc/geral

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS BORTOLI JÚNIOR - 

OAB:MT 5.620

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 52-10.1997.811.0037 Código: 4816 Número/Ano: 0/1997

AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

EXECUTADO: HENRIQUE FERNANDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME (CNPJ: 26.794.180/0001-14) E CARLOS HENRIQUE 

FERNANDES (CPF: 327.712.661-72)

VALOR DO DÉBITO: R$ 247.116,24 (duzentos e quarenta e sete mil, cento 

e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), em 31 de outubro de 2012.

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 20 de julho de 2018, a partir das 13:00h, por preço 

não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 20 de julho de 2018, a partir das 14:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: No átrio do Fórum, sito a Rua 

Benjamin Cerutti, nº. 252, Centro, Primavera do Leste/MT e através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01) Um lote de terras situado na zona urbana desta 

cidade de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado “Setor Cristino 

Cortes” com a área de 495,00m² (quatrocentos e noventa e cinco metros 

quadrados) locado sob nº. 01 da quadra nº. 57, limitando a frente com 

30,00 metros para a Av. Ministro João Alberto, fundos com 30,00 metros 

para a Rua Ana Lira, lado direito para o lote nº. 02, lado esquerdo com 

14,00 metros para a quadra nº. 58. Imóvel matriculado sob nº. 38.022 do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Barra do 

Garças/MT, avaliado em R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e 

quinhentos reais), atualizado para o valor de R$ 250.533,97 (duzentos e 

cinquenta mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), 

em março de 2018; 02) Um lote de terras situado na zona urbana desta 

cidade de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado “Setor Cristino 

Cortes” com a área de 300,00m² (trezentos metros quadrados) locado sob 

nº. 02 da quadra nº. 57, limitando a frente com 15,00 metros para a Av. 

Ministro João Alberto; fundos com 15,00 metros para a Rua Ana Lira, lado 

direito com 21,00 metros para o lote nº. 03, lado esquerdo com 19,00 

metros para o lote nº. 01. Imóvel matriculado sob nº. 38.023 do Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício de da Comarca de Barra do Garças/MT, 

avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 10 de outubro 

de 2017, atualizado para o valor de R$ 151.838,77 (cento e cinquenta e 

um mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), em 

março de 2018; 03) Um lote de terras situado na zona urbana desta cidade 

de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado “Setor Cristino Cortes” 

com a área de 330,00m² (trezentos e trinta metros quadrados), locado sob 

nº. 03 da quadra nº. 57, limitando a frente com 15,00 metros para a Av. 

Ministro João Alberto, fundos com 15,00 metros para a Rua Ana Líra; lado 

direito com 23,00 metros para o lote 04; lado esquerdo com 21,00 metros 

para o lote nº. 02. Imóvel matriculado sob nº. 38.024 do Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT; 04) 

Um lote de terras situado na zona urbana desta cidade de Barra do 

Garças/MT, no loteamento denominado “Setor Cristino Cortes” com a área 

de 380,00m² (trezentos e oitenta metros quadrados) locado sob nº. 04 da 

quadra nº. 57, limitando a frente com 15,00 metros para a Av. Ministro 

João Alberto; fundos com 15,00 metros para a Rua Ana Lira; lado direito 

com 25,00 metros para a Av. José R. Santos; lado esquerdo com o lote nº. 

03, medindo 23,00 metros. Imóvel matriculado sob nº. 38.025 no Cartório 

de Registro de Imóveis do 1º Oficio da Comarca de Barra do Garças/MT. 

Benfeitorias: Nos lotes descritos nos Itens 03 e 04 encontram-se edificado 

um Galpão, em alvenaria, coberto com telhas de amianto, com 

aproximadamente 25,00 metros de frente para Avenida Valdon Varjão e 

10,00 metros de comprimento, com boa estrutura, pé direito com 

aproximadamente 4,50 metros, em regular estado de conservação. Anexo 

ao Galpão, na parte da frente, lado direito, tem uma sala aparentando 

servir de escritório, feita em alvenaria, medindo aproximadamente 

7,00x7,00 metros, em regular estado de conservação. Na lateral esquerda 

existe mais uma edificação, também em alvenaria com banheiro dentro, 

que serve de escritório, medindo 4,00 metros de frente por 5,00 metros de 

comprimento, em bom estado de conservação, avaliados os dois lotes no 

valor total de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), em 10 de outubro 

de 2017, atualizados para o valor total de R$ 617.477,65 (seiscentos e 

dezessete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos), em março de 2018; 05) Um lote de terras situado na zona 

urbana desta cidade de Barra do Garças/MT, no loteamento denominado 

“Jardim Amazônia I”, com a área de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta 

metros quadrados) locado sob nº. 05, quadra “C”, setor “F”, limitando a 

frente para a Av. Sul, medindo 15,00 metros; lado direito para o lote 06, 

medindo 30,00 metros, lado esquerdo para o lote 04, medindo 30,00 

metros; e fundos para o lote 16, medindo 15,00 metros. Imóvel matriculado 

sob nº. 27.931 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca 

de Barra do Garças/MT, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 

10 de outubro de 2017, atualizado para o valor de R$ 80.980,68 (oitenta 

mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), em março de 

2018; 06) Um lote de terras situado na zona urbana desta cidade de Barra 

do Garças/MT, no loteamento denominado “Jardim Amazônia I”, com a área 

de 450,00m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados) locado sob nº. 

06, da quadra “C”, setor “F”, limitando a frente para a Av. Sul, medindo 

15,00 metros; lado direito para o lote 07, medindo 30,00 metros; lado 

esquerdo para o lote 05, medindo 30,00 metros e, fundos para o lote 15, 

medindo 15,00 metros. Imóvel matriculado sob nº. 27.932 do Cartório de 

Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT, 

avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 10 de outubro de 2017, 

atualizado para o valor de R$ 80.980,68 (oitenta mil, novecentos e oitenta 

reais e sessenta e oito centavos), em março de 2018; 07) Um lote de 

terras, situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, no loteamento 

“Jardim Cuiabá”, com a área de 288,00m² (duzentos e oitenta e oito metros 

quadrados), locado sob nº. 03 da quadra nº. 153, medindo 12,00 metros 

de frente por 24,00 metros de fundos limitando a frente para a Avenida 

Gabriel Ferreira, lado direito para o lote nº. 04, lado esquerdo com o lote 

nº. 02, fundos com os lotes 06 e 07. Imóvel matriculado sob nº. 32.478 do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Barra do Garças/MT; 08) 

Um lote de terras, situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, no 

loteamento “Jardim Cuiabá”, com a área de 288,00m² (duzentos e oitenta e 

oito metros quadrados, ou sejam 12,00 metros de frente por 24,00 metros 

de fundos, limitando a frente com a Av. Gabriel Ferreira, lado direito com o 

lote nº. 05, lado esquerdo com o lote nº. 03 e, fundos com o lote nº 06. 

Locado sob nº. 04 da quadra nº. 153. Imóvel matriculado sob nº 32.479 no 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Barra do Garças/MT; 09) 

Um lote de terras, situado na zona urbana de Barra do Garças/MT, no 

loteamento denominado “Jardim Cuiabá”, com a área de 288,00m² 

(duzentos e oitenta e oito metros quadrados), ou sejam 12,00 metros de 

frente por 24,00 metros de fundos, limitando a frente para a Avenida 

Gabriel Ferreira; lado direito com a Rua Goiás; lado esquerdo com o lote 

nº. 04, e fundos com o lote nº. 06. Locado sob nº. 05 da quadra nº. 153. 

Imóvel matriculado sob nº. 32.480 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º 

Ofício da Comarca de Barra do Garças/MT; 10) Um lote de terras, situado 

na zona urbana de Barra do Garças/MT, com a área de 360,00m² 

(trezentos e sessenta metros quadrados), locado sob nº. 06 da quadra 
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nº. 153, medindo 12,00 metros de frente por 30,00 metros de fundos, 

limitando a frente para a Rua Goiás; lado direito com o lote nº. 08; lado 

esquerdo com os lotes nºs. 04 e 05; e fundos com o lote nº 07. Imóvel 

matriculado sob nº. 32.481 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício 

da Comarca de Barra do Garças/MT. OBS.: De acordo com informação do 

Oficial de Justiça no Laudo de Avaliação de fls. 462/464 - Item 06, o lote 

06, tem 12 metros de frente por 30 metros de profundidade, o que não 

confere com a metragem descrita na matrícula imobiliária. Benfeitorias: Nos 

lotes descritos nos itens de 07 a 10, encontra-se edificado um galpão, em 

alvenaria, coberto com telha de zinco, com 22,00 metros de frente para 

rua Goiás e 30,00 metros de profundidade, este galpão está ocupando 

todo o lote 06 e parte dos lotes 03, 04 e 05. Está em péssimo estado de 

conservação, avaliados os itens 07 a 10 no valor total de R$ 880.000,00 

(oitocentos e oitenta mil reais), em 10 de outubro de 2017, atualizados no 

valor total de R$ 890.787,43 (oitocentos e noventa mil, setecentos e 

oitenta e sete reais e quarenta e três centavos), em março de 2018.

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.047.500,00 (dois milhões, quarenta e sete 

mil e quinhentos reais), em 10 de outubro de 2017.

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL ATUALIZADA: R$ 2.072.599,18 (dois milhões, 

setenta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e dezoito centavos), 

em março de 2018.

DEPOSITÁRIO(A): CARLOS HENRIQUE FERNANDES, Av. Gabriel Ferreira, 

nº 36, Centro, Barra do Garças/MT.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Conforme descrições 

acima.

ÔNUS: Item 01) Consta Penhora nos autos de Execução Fiscal nº. 2005/1, 

em favor da Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Garças/MT; Penhora nos autos nº. 1994/24, em 

favor do INSS, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do 

Garças/MT; Penhora nos autos de Execução Fiscal nº. 33/2009 - Código 

89872, em favor de Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 4ª Vara Cível 

da Comarca de Barra do Garças/MT. Outros Eventuais Constantes na 

Matrícula Imobiliária; Item 02) Consta Penhora nos autos nº. 1994/24, em 

favor do INSS, em trâmite na 1ªVara Cível da Comarca de Barra do 

Garças/MT; Penhora nos autos de nº. 2004/30, em favor de Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, em trâmite na 1ª Vara Cível da 

Comarca de Barra do Garças/MT; Penhora nos autos nº. 

707-37.2004.811.004 – Código 41487, em favor de A Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra 

do Garças/MT. Outros Eventuais Constantes na Matrícula Imobiliária; Item 

03) Consta Penhora nos autos nº. 4376-93.2012.4.01.3605, em favor da 

Fazenda Nacional, em trâmite na Subseção Judiciaria Federal de Barra do 

Garças/MT. Outros Eventuais Constantes na Matrícula Imobiliária; Item 04) 

Consta Penhora nos autos de Execução Fiscal nº. 024/94, em favor do 

INSS, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT; 

Penhora nos autos de Execução Fiscal nº. 325/2002, em favor da 

Fazenda Pública Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Barra do Garças; Penhora nos autos nº 1994/24, em favor do INSS, em 

trâmite na 1ªVara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT. Outros 

Eventuais Constantes na Matrícula Imobiliária; Item 05) Consta Penhora nos 

autos de Execução Forçada nº. 720/87, em favor de Banco Itaú S/A, em 

trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT; Penhora nos 

autos de Execução Fiscal nº. 347/89, em favor da Fazenda Pública 

Estadual, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT; 

Penhora nos autos nº. 2003/139, em favor da Fazenda Pública Estadual, 

em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças; Penhora nos 

autos de Execução Fiscal nº. 123/2006, em favor da Fazenda Pública 

Estadual, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT; 

Penhora nos autos nº. 1994/24, em favor do INSS, em trâmite na 1ª Vara 

Cível da Comarca de Barra do Garças/MT; Penhora nos autos de 

Execução Fiscal nº 33/2009- Código 89872, em favor de Fazenda Pública 

Estadual, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT. 

Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; Item 06) Consta 

Penhora nos autos de Execução Forçada nº. 720/87, em favor de Banco 

Itaú S/A, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT; 

Penhora nos autos de Execução Fiscal nº 347/89, em favor da Fazenda 

Pública Estadual, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do 

Garças/MT; Penhora nos autos nº. 2003/139, em favor da Fazenda Pública 

Estadual, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças; 

Penhora nos autos nº. 1994/24, em favor do INSS, em trâmite na 1ª Vara 

Cível da Comarca de Barra do Garças/MT. Outros Eventuais Constantes 

na Matrícula Imobiliária; Itens 07, 08, 09 e 10) Consta Penhora nos autos 

nº. 1994/24, em favor do INSS, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Barra do Garças/MT. Outros Eventuais Constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na 

FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, inscrito na 

JUCEMAT sob nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO nº. 

67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será no percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado. Em caso de 

adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% (dois e meio por 

cento) sobre o valor da avaliação.

 LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados HENRIQUE 

FERNANDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME (CNPJ: 

26.794.180/0001-14), na pessoa de seu representante legal E CARLOS 

HENRIQUE FERNANDES (CPF: 327.712.661-72), e seu respectivo cônjuge 

se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei.

 Primavera do Leste/MT, 24 de abril de 2018.

LIDIANE MEMORIA CAMPOS

Gestor(a) Judiciário(a)

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003179-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MORAES GRECZYSZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003179-35.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DIRCEU MORAES 

GRECZYSZIN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Considero que os embargos 

de declaração apresentados pela reclamada perderam o objeto ante o 

depósito posterior voluntário da condenação. Por outro lado, a parte 

reclamante apresentou recurso inominado, visando majorar o valor da 

condenação. Recebo o recurso inominado interposto pela parte autora em 

seu efeito devolutivo, por ser tempestivo. Defiro os benefícios da Justiça 

gratuita ao recorrente. Intimo a reclamada a apresentar contrarrazões, em 

10 dias. Após, remeta-se à egrégia Turma Recursal, com as providências 

pertinentes. P. Leste-MT, 22.05.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011549-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINEIA RIBEIRO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011549-15.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LINDINEIA RIBEIRO 

DO CARMO REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso 

inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu 

o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos 

carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu 

efetivo estado de impossibilidade para arcar com as despesas 

processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da 

Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovareminsuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registra que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011203-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BELICIA JORGE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011203-64.2016.8.11.0037 REQUERENTE: BELICIA JORGE 

MACEDO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Considerando que o recurso 

inominado já foi recebido e as contrarrazões ja foram anexadas aos autos 

(id. n°11942272), encaminhe-se para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011210-27.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CACIANO NICOLAU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011210-27.2014.8.11.0037 REQUERENTE: DIVINO CACIANO 

NICOLAU REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

A prestação jurisdicional já foi exaurida. O reclamante já realizou o 

procedimento que precisava durante o trâmite processual e em razão dele. 

Cumpra-se a sentença em seus exatos termos, em especial 

certificando-se o trânsito em julgado, restituindo-se ao Estado de Mato 

Grosso eventual saldo remanescente na conta judicial e, depois das 

baixas necessárias, arquivando-se o processo. Primavera do Leste/MT, 

22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000859-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SIRQUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000859-46.2016.8.11.0037. REQUERENTE: FRANCISCO SIRQUEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista a independência do microssistema 

jurídico dos Juizados Especiais em relação às normas do Código de 

Processo Civil, sobretudo à vista do que preveem a Constituição Federal, 

em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado 

pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao determinar que: Permanecem em 

vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras 

leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código, entende-se pela 

manutenção do juízo de admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados 

Especiais. Assim, recebo o recurso inominado (chamado pela parte 

recorrente equivocadamente de apelação), visto que tempestivo, porque a 

sentença foi prolatada em 13 de abril de 2018 (Id. 12694639), a intimação 

do recorrente ocorreu em 07 de maio de 2018 e o recurso foi interposto 

em 08 de maio de 2018 (Id. 13082797). Dispensado o preparo, uma vez 

que o recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do 

artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) 

DIAS. Juntadas as contrarrazões, expeça-se a certidão (se necessária) e 

encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia Turma Recursal 
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Única (apesar de o requerido ter endereçado as razões ao Tribunal de 

Justiça). Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-53.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDICARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010042-53.2015.8.11.0037 REQUERENTE: VERONICE 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: CREDICARD S/A Vistos, O Recurso 

Inominado é intempestivo. A sentença foi prolatada em 29/07/2017 (id. 

n°9132360), foi registrado ciência através do ícone “Expedientes” em 

27/11/2017 e o Recurso interposto somente no dia 09/12/2017 (id. 

n°11062468). Não foi demonstrada a extensão da suspensão dos prazos 

para o período que coincide com o prazo do presente recurso. O prazo 

para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a 

partir da ciência da sentença, e não da juntada, conforme norma expressa 

do artigo 42, da Lei 9.099/95, bem como a jurisprudência maciça, retratada 

no seguinte julgado: Assim, o prazo começou a correr no dia útil seguinte, 

ou seja, em 27/11/2017 (sexta feira), tendo esgotado em data de 

07/12/2017 (quinta-feira), ao passo que o recurso foi protocolado somente 

no dia 09/12/2017 (id. n°11062468). POSTO ISSO, CONSIDERO 

INTEMPESTIVO O RECURSO E, POR CONSEGUINTE, DESERTO, NEGANDO 

SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado da recorrente acerca desta 

decisão. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com 

baixa. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000764-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VOLNEY VALENTIM MARTIGNAGO (REQUERENTE)

LEGIANE CAVANHA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000764-79.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VOLNEY VALENTIM 

MARTIGNAGO, LEGIANE CAVANHA DA CRUZ REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

12/12/2017 (id. nº11086070), ocasião em que a requerida foi intimada em 

22/01/2018(id. nº11418921), e apresentou recurso em 22/01/2018(id. 

nº11418921), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11418925, id. n°11418919). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG CARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000127-31.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIA PEROBA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BMG CARD S/A Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

23/02/2018 (id. nº11841382), ocasião em que a requerente foi intimada em 

27/02/2018(id. nº11941112), e apresentou recurso em 27/02/2018(id. 

nº11941112), dentro do prazo legal. Considerando que a requerente não 

possui condições financeiras que possa suportar as custas processuais, 

defiro o pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001114-67.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EDITE UHDE 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 21/02/2018 (id. nº11733217), ocasião em 

que a requerida foi intimada em 08/03/2018(id. nº12117660), e apresentou 

recurso em 08/03/2018(id. nº12117660), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°12117730). O recebimento do recurso se 

dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, 

da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram 

apresentadas, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012206-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012206-54.2016.8.11.0037 REQUERENTE: VALDIR PES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 21/02/2018 (id. nº11674903), ocasião em que a requerida foi 

intimada em 05/03/2018(id. nº12054037), e apresentou recurso em 

05/03/2018(id. nº12054037), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12054036, id. n°12054040). O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já 

foram anexadas aos autos (id.12142615), encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEROBA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000128-16.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIA PEROBA 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/02/2018 (id. 

nº11843298), ocasião em que a requerida foi intimada em 08/03/2018(id. 

nº12103063), e apresentou recurso em 08/03/2018(id. nº12103063), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°12103065, id. n°12103070). O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Fica indeferido, por ora, o pedido da 

reclamada constante do id. 12717742, de liberação do valor consignado 

em Juízo, devendo, a final, em prevalecendo a sentença de mérito 

prolatada, ser efetuada a compensação de créditos. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004991-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRTE TEREZINHA ANDREOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004991-15.2017.8.11.0037 REQUERENTE: IRTE TEREZINHA 

ANDREOLA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/02/2018 (id. 

nº11733954), ocasião em que a requerida foi intimada em 12/03/2018(id. 

nº12165560), e apresentou recurso em 12/03/2018(id. nº12165560), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°12165541, id. n°12165554). O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004625-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004625-73.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALTIVO MACHADO 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/02/2018 (id. 

nº11733497), ocasião em que a requerida foi intimada em 08/03/2018(id. 

nº12103922), e apresentou recurso em 08/03/2018(id. nº12103922), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°12103910, id. n°12103916). O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, encaminhe-se 

os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. 

Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001079-10.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANDERSON 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 23/11/2017 (id. 

nº10758432), ocasião em que o requerente foi intimado em 24/11/2017(id. 

nº10824113), e apresentou recurso em 24/11/2017(id. nº10824113), 

dentro do prazo legal. Considerando que o requerente não possui 

condições financeiras que possa suportar as custas processuais, defiro 

o pedido de gratuidade. O recebimento do recurso se dá meramente no 

efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011670-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 (REQUERENTE)

CAMILA VEDOVETO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011670-43.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CAMILA 

VEDOVETO DE SOUSA, CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 

REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos, Recebo 

o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

31/01/2018 (id. nº11564898), ocasião em que a requerente foi intimada em 

14/02/2018(id. nº11739492), e apresentou recurso em 14/02/2018(id. 

nº11739492), dentro do prazo legal. Considerando que a requerente 

declarou que não possui condições financeiras que possa suportar as 

custas processuais, defiro o pedido de gratuidade. O recebimento do 

recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004121-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004121-67.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CRISTINA 

KRISTOSCHEK MAYER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 31/01/2018 (id. nº11565181), ocasião em que a requerida foi 

intimada em 15/02/2018(id. nº11759752), e apresentou recurso em 

15/02/2018(id. nº11759752), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°11759903, id. n°11759929). O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já 

foram anexadas aos autos (id. n°11929264), encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012553-24.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012553-24.2015.8.11.0037 REQUERENTE: ROSECLER 

SZADKOSKI REQUERIDO: OI S.A Vistos. Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 29/03/2017 (id. 

nº5058320), ocasião em que a requerida foi intimada em 23/02/2018(id. 

nº11905351), e apresentou recurso em 26/02/2018(id. nº11934508), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°11940612). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002565-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE APARECIDA SALES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002565-30.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELIETE APARECIDA 

SALES PINHEIRO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 11/12/2017 (id. nº11085158), ocasião em que a 

requerida foi intimada em 18/01/2018(id. nº11388290), e apresentou 

recurso em 18/01/2018(id. nº11388290), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11388295, id. n°11388300). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004594-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004594-53.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 11/12/2017 (id. nº11085719), ocasião em que a 

requerida foi intimada em 22/01/2018(id. nº11431496), e apresentou 

recurso em 22/01/2018(id. nº11431496), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11431486, id. n°11431484). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE SCHAFER BARCHET OAB - MT0014632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003152-52.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MIRIAN DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 11/12/2017 (id. nº11085900), ocasião em que a 

requerida foi intimada em 18/01/2018(id. nº11385540), e apresentou 

recurso em 18/01/2018(id. nº11385540), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11385554, id. n°11385575). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003061-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003061-59.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA DE 

OLIVEIRA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 11/12/2017 (id. 

nº11085936), ocasião em que a requerida foi intimada em 22/01/2018(id. 

nº11416290), e apresentou recurso em 22/01/2018(id. nº11416290), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°11416289, id. n°11416298). O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001085-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI CRISOSTOMO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001085-17.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ERNANI 

CRISOSTOMO BARBOSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 30/11/2017 (id. 

nº10780127), ocasião em que a requerida foi intimada em 07/12/2017(id. 

nº11048866), e apresentou recurso em 07/12/2017(id. nº11048866), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°11048913, id. n°11048931). O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010587-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON FERNANDO ALVES DE SA (REQUERENTE)

THAINA NASCIMENTO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA OAB - MT21065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010587-89.2016.8.11.0037 REQUERENTE: THAINA 

NASCIMENTO DE MELO, MAICON FERNANDO ALVES DE SA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 31/01/2018 (id. nº11490432), ocasião em que a requerida foi intimada 

em 08/02/2018(id. nº11706865), e apresentou recurso em 08/02/2018(id. 

nº11706865), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11706879, id. n°11706893). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001810-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SERLEI NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001810-06.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SONIA SERLEI 

NUNES DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. 

nº11515270), ocasião em que a requerida foi intimada em 08/02/2018(id. 

nº11706253), e apresentou recurso em 08/02/2018(id. nº11706253), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°11706261, id. n°11706278). O recebimento do recurso se dá meramente 

no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas 

as contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda 

Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011499-57.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO ADIRBAL LUCAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011499-57.2014.8.11.0037 EXEQUENTE: CANDIDO ADIRBAL 

LUCAS DOS SANTOS EXECUTADO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 

Vistos, O recurso inominado é intempestivo. A sentença foi prolatada em 

25/10/2017 (id. n°10434350), foi registrado ciência através do ícone 

“Expedientes” em 06/11/2017 e o Recurso interposto somente no dia 

22/01/2018 (id. n°11426134). O prazo para recorrer é de dez dias nos 

Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e 

não da juntada, conforme norma expressa do artigo 42, da Lei 9.099/95, 

bem como a jurisprudência maciça, retratada no seguinte julgado: Assim, o 

prazo começou a correr no dia útil seguinte, ou seja, em 07/11/2017, tendo 

esgotado em data de 16/11/2017 (quinta-feira), ao passo que o recurso foi 

protocolado somente no dia 22/01/2018 (id. n°11426134). POSTO ISSO, 

CONSIDERO INTEMPESTIVO O RECURSO E, POR CONSEGUINTE, 

DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. Considerando que a 

sentença transitou em julgado no dia 12/12/2017, o reclamante requereu o 

cumprimento da sentença proferida nos autos. Posto isso, intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença no prazo de 15(quinze) dias, sob pena 

de multa de 10% e de expedição de mandado de penhora e 

avaliação(NCPC, artigo 523 §1°). Decorrido o prazo sem o devido 

pagamento, venham conclusos para deliberações. Serve a presente 

decisão como carta/mandado de intimação, conforme dados constantes 

da petição inicial e planilha de débito. Primavera do Leste/MT, 22 de maio 

de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA WALDOW (REQUERENTE)

JOSMILDO EUFLAZIO PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA PORTO MARCONDES DE SALLES OAB - SP223967 

(ADVOGADO)

CAMILA MAJOR ARANTES GUERRA OAB - SP198380 (ADVOGADO)

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000738-81.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSMILDO 

EUFLAZIO PEDRO, ANGELA MARIA WALDOW REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. nº11491458), ocasião em que o 

requerente foi intimado em 15/02/2018(id. nº11765083), e apresentou 

recurso em 15/02/2018(id. nº11765083), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11765136). O recebimento do recurso se 

dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, 

da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR FRANCISCO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT0013385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010084-05.2015.8.11.0037 REQUERENTE: VALMIR 

FRANCISCO DA CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 24/01/2017 (id. nº4443548), ocasião em que a requerida foi intimada 

em 15/02/2018(id. nº11765783), e apresentou recurso em 15/02/2018(id. 

nº11765783), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11765785). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020027-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DE SOUZA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8020027-46.2015.8.11.0037 REQUERENTE: SAULO DE SOUZA 

CAETANO REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, O recurso 

inominado é intempestivo. A sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. 

n°11490625), foi registrado ciência através do ícone “Expedientes” em 

15/02/2018 e o Recurso interposto somente no dia 28/02/2018 (id. 

n°11978385). O prazo para recorrer é de dez dias nos Juizados 

Especiais, e passa a contar a partir da ciência da sentença, e não da 

juntada, conforme norma expressa do artigo 42, da Lei 9.099/95, bem 

como a jurisprudência maciça, retratada no seguinte julgado: Assim, o 

prazo começou a correr no dia útil seguinte, ou seja, em 16/02/2018, tendo 

esgotado em data de 26/02/2018 (segunda-feira), ao passo que o recurso 

foi protocolado somente no dia 28/02/2018. Entendo que não se aplica aos 

Juizados a regra do CPC de contagem de dias úteis, mas corridos, porque 

as disposições do CPC aplicáveis no rito do Juizado Cível estão 

explicitados naquele diploma processual, cujas exceções não incluem a 

presente situação. POSTO ISSO, CONSIDERO INTEMPESTIVO O RECURSO 

E, POR CONSEGUINTE, DESERTO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. 

INTIME-SE o advogado do recorrente acerca desta decisão. INTIME-SE o 

advogado do requerente para, querendo, promover a execução do 

julgado, tendo em vista que a sentença já transitou em julgado. Primavera 

do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011890-75.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011890-75.2015.8.11.0037 REQUERENTE: ANA DIAS DE 

SOUZA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. 

nº11517663), ocasião em que a requerida foi intimada em 15/02/2018(id. 

nº11752618), e apresentou recurso em 15/02/2018(id. nº11752618), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°11752614). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012477-97.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DE LIMA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012477-97.2015.8.11.0037 REQUERENTE: ANGELICA DE LIMA 

MOREIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 31/03/2017 (id. 

nº5045210), ocasião em que a requerida foi intimada em 26/10/2017(id. 

nº10456807), e apresentou recurso em 26/10/2017(id. nº10456807), 

dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. 

n°10456816). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000322-50.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THASSIA CAROLINE DE ALMEIDA GODOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000322-50.2016.8.11.0037 REQUERENTE: THASSIA 

CAROLINE DE ALMEIDA GODOES REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 30/11/2017 (id. nº10886189), ocasião em que a 

requerida foi intimada em 14/02/2018(id. nº11743174), e apresentou 

recurso em 14/02/2018(id. nº11743174), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11743177). O recebimento do recurso se 

dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, 

da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GIL MARCELINO ALVES DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONDELEZ BRASIL LTDA (REQUERIDO)

EBS SUPERMERCADOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

FELIPE ZORZAN ALVES OAB - SP0182184A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010018-88.2016.8.11.0037 REQUERENTE: FERNANDO GIL 

MARCELINO ALVES DO CARMO MARTINS REQUERIDO: EBS 

SUPERMERCADOS LTDA., MONDELEZ BRASIL LTDA Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

29/03/2017 (id. nº5811141), ocasião em que a requerida foi intimada em 

19/02/2018(id. nº11812020), e apresentou recurso em 19/02/2018(id. 

nº11812020), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11812035). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, encaminhe-se 

os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. 

Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011858-36.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO (REQUERENTE)

ONILDE MARIA BORTOLUZZI BURGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011858-36.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ONILDE MARIA 

BORTOLUZZI BURGO, SIMONE BORTOLUZZI CAMARGO REQUERIDO: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. nº5839517), ocasião em 

que a requerente foi intimada em 09/02/2018(id. nº11720498), e 

apresentou recurso em 09/02/2018(id. nº11720498), dentro do prazo 

legal. Considerando que a recorrente manifestou hipossuficiência 

financeira e que não possui condições financeiras que possa suportar as 

custas processuais, defiro o pedido de gratuidade. O recebimento do 

recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011543-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID ANTONIO RIVA VIECILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011543-08.2016.8.11.0037 REQUERENTE: DAVID ANTONIO 

RIVA VIECILI REQUERIDO: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 31/01/2018 (id. nº11491311), ocasião em que o requerido foi 

intimado em 23/02/2018(id. nº11890208), e apresentou recurso em 

23/02/2018(id. nº11890208), dentro do prazo legal. O preparo foi 

devidamente comprovado nos autos(id. n°11890218, id. n°11890228). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, 

dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA 

AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012201-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012201-32.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 31/01/2018 (id. nº11574435), ocasião em que a 

requerida foi intimada em 18/02/2018(id. nº11791510), e apresentou 

recurso em 18/02/2018(id. nº11791510), dentro do prazo legal. O preparo 

foi devidamente comprovado nos autos(id. n°11814262). O recebimento do 

recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já 

foram anexadas (id. n°11889580), encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012128-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012128-60.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO OLIVEIRA DE 

LIMA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 18/12/2017 (id. nº11208568), ocasião em que a requerida foi intimada 

em 30/01/2018(id. nº11552844), e apresentou recurso em 30/01/2018(id. 

nº11552844), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11552857, id. n°11552863). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-57.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS INACIO GARRIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010130-57.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LUCAS INACIO 

GARRIDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 18/12/2017 (id. nº11207916), ocasião em que a 

requerida foi intimada em 18/01/2018(id. nº11395279), e apresentou 

recurso em 18/01/2018(id. nº11395279), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°11395285, id. n°11395292). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas (id. n°11452055), encaminhe-se os 

autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. 

Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010649-66.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010649-66.2015.8.11.0037 REQUERENTE: MAYARA VIEIRA 

LIMA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, Indefiro o pedido de 

reconhecimento dos embargos como protelatórios, pois a parte exerceu 

direito recursal previsto na norma processual e apresentou os 

fundamentos que entendeu pertinentes, não havendo evidência de má-fé. 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 31/01/2017 (id. nº4499759), ocasião em que a requerida foi intimada 

em 19/12/2017(id. nº11231108), e apresentou recurso em 19/12/2017(id. 

nº11231106), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11231103, id. n°11231106). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010652-21.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTIP ROBKIN ANFILOFEV (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS MANOEL OAB - MT0019532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010652-21.2015.8.11.0037 REQUERENTE: ANTIP ROBKIN 

ANFILOFEV REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, Indefiro o 

pedido de reconhecimento dos embargos como protelatórios, pois a parte 

exerceu direito recursal previsto na norma processual e apresentou os 

fundamentos que entendeu pertinentes, não havendo evidência de má-fé. 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 30/01/2017 (id. nº4633674), ocasião em que a requerida foi intimada 

em 11/01/2018(id. nº11313830), e apresentou recurso em 11/01/2018(id. 

nº11313830), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11313832, id. n°11313837). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011266-26.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO LOPES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8011266-26.2015.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE PEDRO 

LOPES NETO REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

30/08/2017 (id. nº9603493), ocasião em que a requerida foi intimada em 

27/02/2018(id. nº11954238), e apresentou recurso em 27/02/2018(id. 

nº11954238), dentro do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos 

(id. n°11954204, id. n°11954222). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram apresentadas, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 22 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010237-38.2015.8.11.0037 

Promovente: JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO Promovido: BANCO BMG 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em 

face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sob 

a alegação de contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. 

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a 

presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado no 

ato decisório ora embargado, tendo se pronunciado em relação a todos os 

pedidos elencados na inicial. A embargante alega que a presente demanda 

trata-se de ação conexa com os autos 1001281-84.2017.811.0037, onde 

supostamente são discutidos o mesmo objeto. Não assiste razão a 

embargante, tendo em vista que apesar de serem ações conexas, não 

discutem acerca do mesmo contrato, conforme já inclusive reconhecido 

pela turma recursal nos autos 1001281-84.2017.811.0037. Vejamos o 

trecho do acórdão no processo n. 1001281-84.2017.811.0037: “Da 

ocorrência de litispendência. Pois bem. Entendo que merece não guarida a 

pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, da análise dos 

presentes autos, verifico que não houve litispendência, haja a vista as 

ações serem provenientes de contratos distintos, inclusive, com valores 

de débito diversos, fatos estes que afastam a ocorrência de litispendência 

por não haver a tríplice identidade processual (identidade de partes, de 

pedido e de causa de pedir).” (ID 12580101 do processo n. 

1001281-84.2017.811.0037, GRIFO NOSSO) Com tais considerações, 

conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes 

provimento, por ausência de contradição na sentença, mantendo-a tal 

como se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-38.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS OAB - MT0012562A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010237-38.2015.8.11.0037 

Promovente: JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO Promovido: BANCO BMG 

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em 

face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sob 

a alegação de contradição no comando sentencial. É o relatório. DECIDO. 

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela sentença ou acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro 

material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do 

julgado (CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em 

regra, atos decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no 

debate novos argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é 

de sua natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a 

presença do vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado no 

ato decisório ora embargado, tendo se pronunciado em relação a todos os 

pedidos elencados na inicial. A embargante alega que a presente demanda 

trata-se de ação conexa com os autos 1001281-84.2017.811.0037, onde 

supostamente são discutidos o mesmo objeto. Não assiste razão a 

embargante, tendo em vista que apesar de serem ações conexas, não 
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discutem acerca do mesmo contrato, conforme já inclusive reconhecido 

pela turma recursal nos autos 1001281-84.2017.811.0037. Vejamos o 

trecho do acórdão no processo n. 1001281-84.2017.811.0037: “Da 

ocorrência de litispendência. Pois bem. Entendo que merece não guarida a 

pretensão recursal da parte recorrente, isto porque, da análise dos 

presentes autos, verifico que não houve litispendência, haja a vista as 

ações serem provenientes de contratos distintos, inclusive, com valores 

de débito diversos, fatos estes que afastam a ocorrência de litispendência 

por não haver a tríplice identidade processual (identidade de partes, de 

pedido e de causa de pedir).” (ID 12580101 do processo n. 

1001281-84.2017.811.0037, GRIFO NOSSO) Com tais considerações, 

conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes 

provimento, por ausência de contradição na sentença, mantendo-a tal 

como se acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto para análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 17 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 17.05.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002535-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA APARECIDA DUQUE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº. 1002535-92.2017.8.11.0037 Reclamante: ELIANA 

APARECIDA DUQUE FERREIRA Reclamada: BANCO DO BRASIL SA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade de 

produção de prova oral. Sem preliminares, passo a análise do mérito. 

Pleiteia a Reclamante a reparação dos danos materiais e morais, em 

virtude de cobranças indevidas por parte da Reclamada, havendo 

desconto em sua folha de pagamento de parcelas relativas a empréstimo 

consignado contratado mesmo após a liquidação do referido contrato. A 

Reclamada alega que não cometeu qualquer ilícito, aduz que as alegações 

da Reclamante estão desprovidas de elementos probatórios e que inexiste 

a comprovação mínima de que o numerário não foi restituído. Requer a 

improcedência da ação. No caso em tela, tratando-se de relação de 

consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, 

do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez que não juntou 

nenhum documento, capaz de demonstrar a existência de relação 

contratual entre as partes que pudesse ensejar os desconto em folha de 

pagamento. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilegalidade 

do desconto em folha percebido pela Reclamante, restando comprovado o 

desconto indevido. Vale ressaltar, conforme documentos acostado em 

exordial, houve quitação antecipada de 09 (nove) parcelas mensais, 

conforme autorização de amortização apresentada pela Reclamante, 

datada de 21.03.2017. Logo, certo é que a quitação se deu em relação as 

parcelas 50 à 58. Por conseguinte, o requerimento de restituição relativo 

ao mês de março de 2017 é indevido, considerando que o desconto 

refere-se à parcela de nº 49, conforme comprovante de rendimento 

juntado aos autos. Neste sentido, havendo desconto indevido na folha de 

pagamento da Reclamante relativo aos meses de abril e maio/2017, e, 

devidamente comprovado, certo é a ocorrência de danos materiais 

suportados pela demandante. Sendo assim, tenho existir razão à parte 

promovente quanto ao pedido de indébito, devendo ser aplicado o 

parágrafo único do artigo 42 do CDC. De igual forma, devidamente 

comprovado os danos extrapatrimonais, porquanto a atitude arbitrária da 

Reclamada causou à parte Reclamante dano passível de ser indenizado, 

notadamente porque o consumidor não pode ficar à mercê de cobranças 

injustificadas. Assim, tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a 

seara do mero aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o 

desrespeito e descaso com que as empresas Reclamadas agiram perante 

a consumidora, porquanto se recusaram a atender a solicitação da 

Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das 

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA PARCIAL 

dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos, no que se refere a Operação 807880168 NORMAL 

- Modalidade: 2882 BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO - CONVENIO..: 137326 

TJMT, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, tornando definitiva a liminar neste aspecto; B) 

DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o 

CANCELAMENTO DOS DESCONTOS MENSAIS em conta bancária de 

titularidade da Reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); C) 

DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o 

ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA, conforme solicitado pela 

Reclamante, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o 

limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); D) CONDENAR a parte Promovida ao 

pagamento em dobro do valor sub judice no total de R$ 1.668,80 (hum mil 

seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), a titulo de danos 

materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). E) 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a 

partir do evento disponibilização da negativação e a correção monetária 

pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08; MANTENHO a liminar concedida no evento nº 11417629. As 

multas aplicadas nos presentes autos são cumulativas. Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 23 de maio de 2.018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153357 Nr: 5972-32.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS VILELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS VILELA DA SILVA, Cpf: 

05582518460, Rg: 34647503, Filiação: Alzira Rodrigues Vilela e Rafael 

Teodorio da Silva, data de nascimento: 06/12/1983, brasileiro(a), natural de 

Aguas Belas-PE, convivente, servente, autônomo, Telefone 

66-99940-8937. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

para condenar o acusado JOSE CARLOS VILELA DA SILVA nas sanções 

do artigo 147, caput, do Código Penal do Código Penal. Passo a dosimetria 

da pena.O delito previsto no art. 147 do CP possui pena de detenção, de 

um a seis meses ou multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

reputo como prejudiciais a circunstância do acusado agredir a vítima com 

uma faca e em decorrência de embriaguês, razão pela qual fixo a pena 
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base 2 meses de detenção.Agravo a pena em 2 meses, em decorrência 

das circunstâncias agravantes previstas no art. art. 61, II, “a” e “f”, do 

Código Penal, vez que restou devidamente comprovado que o acusado 

cometeu o delito por motivo torpe pelo fato de sua convivente postar uma 

foto em uma rede social, bem como prevalecendo-se de relações 

domésticas.Assim, torno a pena definitiva em 4 meses de detenção, ante 

ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.Nos termos do 

que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto 

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a 

ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP.Deixo de condenar o 

réu no pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na 

forma da Lei.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as 

comunicações necessárias e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.Primavera do Leste, 26 de julho de 2017.ALEXANDRE 

DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 14 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.: 208043 Nr: 3215-60.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena f. 43.

Primavera do Leste-MT, 22 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74795 Nr: 7114-47.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Código 74795

Considerando que no dia 24 de maio de 2018, estarei participando do 

curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 

05/06/2018 às 17:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 159783 Nr: 307-98.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO GONÇALVES FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STEFFANE DE PAULA GOMES 

DOS SANTOS - OAB:MT/ 19044

 Código 159783

Considerando que no dia 24 de maio de 2018, estarei participando do 

curso ministrado pela ESMAGIS - MT, redesigno a audiência para 

27/11/2018 às 14:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 169682 Nr: 8696-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON NUNES SALOMÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/0

 DELIBERAÇÕES

Vistos.

Diante da insistência supra, designo o dia 22/11/2018, às 17:00 horas para 

a oitiva das testemunhas Agricio Júnior Rodrigues Canabrava e Anatalia 

Marcia Silva Araujo.

Outrossim, determino a condução coercitiva da testemunha Agricio Junior 

Rodrigues Canabrava, haja vista que já foram designadas três audiências 

para a sua oitiva.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197689 Nr: 7628-53.2017.811.0037

 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): ALEXSANDER SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 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, 23 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 110175 Nr: 507-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:MT-19193

 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 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos 

termos do artigo 411, § 4° c.c artigo 403, § 3° do Código de Processo 

Penal.

Primavera do Leste-MT, 23 de maio de 2018.

Comarca de Sorriso
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 18/2018-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 Rosilene Machado Antunes, matrícula 12513, Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, estará afastada de suas 

funções no período de 28 a 30/05/2018, em virtude de folgas 

compensatórias.RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora Sueli Riffel – 

matrícula 12495 – Técnica Judiciária, para exercer a função de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, no período de 28 a 

30/05/2018, durante o afastamento da titular.     Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Sorriso/MT, 23 de maio de 2018.JACOB SAUERJuiz Diretor do 

Forotable

 PORTARIA N. 18/2018-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 Rosilene Machado Antunes, matrícula 

12513, Gestora Judiciária Substituta da Secretaria da 4ª Vara Cível, estará 

afastada de suas funções no período de 28 a 30/05/2018, em virtude de 

folgas compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Sueli Riffel – matrícula 12495 – Técnica 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta da 

Secretaria da 4ª Vara Cível, no período de 28 a 30/05/2018, durante o 

afastamento da titular.

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

Sorriso/MT, 23 de maio de 2018.

JACOB SAUER

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002475-76.2018.8.11.0040

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:

VALMIR DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002475-76.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALMIR DE 

CAMPOS Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A em face de VALMIR DE CAMPOS, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, aduzindo em breve síntese, 

que o réu formalizou com o banco autor cédula de crédito, tendo este se 

comprometido a pagar o débito em 48 prestações no valor de R$ 779,83 

(setecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), com 

vencimento final em 03/12/2019. Em razão do contrato, o requerido, como 

garantia das obrigações assumidas, alienou fiduciariamente, o seguinte 

bem: ZAFIRA FLEXPOWER (ELITE) 2.0 8V (AUT.) (140CV) 4P, ano 

2011/2012, placa OAZ7300, cor PRATA e Renavam nº 398908257. 

Salienta que, o ora requerido tornou-se inadimplente, deixando de realizar 

o pagamento a partir da prestação de vencida em 03/01/2018, acarretando 

consequentemente, o vencimento antecipado da dívida. Em razão disso foi 

constituída em mora por intermédio, porém continuou inadimplente. Ao final, 

afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da 

liminar de busca e apreensão do bem acima descrito. Com a inicial vieram 

os documentos de Id. 13161317. Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Não há dúvidas de 

que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto 

comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos 

daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei nº 10.931/2004. 

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a mora do devedor 

DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 

10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa 

de seu representante legal, mediante termo de compromisso. Após 

executada a medida liminar, CITE-SE o requerido para, querendo: a) no 

prazo de 05 (cinco) dias pagar a integralidade da dívida pendente, o que 

equivale a somatória de todas as parcelas vencidas até a data do efetivo 

depósito, acrescidas das custas processuais, que deverá ser calculada 

com base no valor depositado e honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor depositado, nos termos do art. 3º, § 1º com nova redação 

dada pela Lei 10.931/04; e b) no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos 

termos do art. 3º, § 3º com nova redação dada pela Lei 10.931/04. 

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 

e 319 do CPC. Desde já, DEFIRO os benefícios do art. 172, §§ 1º e 2º, e 

art. 842, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 16 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002475-76.2018.8.11.0040

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:

VALMIR DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

1002475-76.2018.8.11.0040 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, 23 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002493-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002493-97.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VILMAR PEDRO OLIVEIRA RÉU: ANDERSON JOSE RODRIGUES Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Reivindicatória de Propriedade com pedido Cautelar de 

Busca e Apreensão, promovida por VILMAR PEDRO OLIVEIRA, em 

desfavor de ANDERSON JOSE RODRIGUES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Aduz o autor, em breve síntese, que no dia 05 de 

julho de 2007 celebrou contrato de compra e venda junto ao Sr. Antônio de 

Jesus Dorneles Bicca, de uma máquina Pá/Carregadeira no valor de R$ 

32.020,00, sendo pago o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais no ato da 

assinatura do contrato a título de entrada, e o restante a ser pago em 6 

(seis) parcelas de R$ 3.670,00 (três mil e setenta reais) cada uma. Alega 

que apesar de constar como compradora no contrato a empresa Oliveira e 

Feijó Ltda, o autor, que assinou na condição de procurador da mesma, é 

que efetivamente a adquiriu e é legítimo proprietário, tendo feito uso da 

mesma por longo período. Segue narrando que em Junho de 2017, o 

requerente emprestou a máquina para seu ex-genro Marcio Augusto 

Lopes Feijó e posteriormente tomou conhecimento de que o mesmo teria 

dado o bem em pagamento de uma divida pessoal, entregando-a ao ora 

requerido, Sr. Anderson José Rodrigues. Por tais motivos, requer a 

concessão de medida liminar de Busca e Apreensão do veículo. Com a 

exordial encartaram-se os documentos de ID. 13182915 e seguintes. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 188 de 755



Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 

do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Para o 

deferimento do pleito em tela, imperioso a verificação do preenchimento de 

dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. O 

primeiro requisito, fumus boni juris, repousa na plausibilidade do direito 

alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. Subsumindo-se ao 

caso em concreto, entendo que os requisitos exigidos não se encontram 

presentes, eis que nesta fase de cognição sumária não há como 

emprestar verossimilhança as alegações do autor, quanto mais antes de 

ouvir a parte contrária, eis que o contrato que embasa o pleito acostado 

em Id. 13182964 não consignou o autor como comprador do referido bem 

móvel, e sim a empresa Oliveira e Feijó Ltda. Desse modo, a presente ação 

demanda ampla análise probatória, bem como a manifestação do requerido 

poderá trazer fatos e provas contrários ao alegado. De mesma sorte não 

se evidencia o periculum in mora alegado, uma vez que inexiste nos autos 

comprovação da dação em pagamento do referido maquinário ao 

requerido. Isto posto, INDEFIRO a expedição de mandado de busca e 

apreensão. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 23 de Julho de 

2018, às 16h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes 

do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço 

de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

devendo o requerido 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. 

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 Código de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 16 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002385-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MACHADO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002385-68.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

THIAGO MACHADO DUTRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos etc. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

de urgência ajuizada por THIAGO MACHADO DUTRA em face de BANCO 

ITAÚ S/A, ambos qualificados nos autos, aduzindo em síntese, que é titular 

de conta corrente de nº 04818-7 junto a agência de nº 6571 da instituição 

requerida desde o ano de 2009, utilizando a mesma para movimentações 

bancárias usualmente. Segue narrando que em 03/05/2018 foi comunicado 

pelo Sr. Arnaldo que ao tentar realizar depósito junto a conta do autor não 

obteve êxito, pois quando digitava o número da conta aparecia mensagem 

de que a mesma era inexistente. Em seguida, ao dirigir-se a agência da 

requerida para buscar esclarecimentos teve seu cartão retido pelo 

funcionário do banco de nome Jacson, sendo-lhe informado pelo mesmo 

que sua conta estava encerrada por falta de interesse na pessoa física, e 

que o saldo restante na conta no importe de R$ 6. 159,14 (seis mil, cento e 

cinquenta e nove reais e quatorze centavos) estaria indisponível para 

saque, sendo que referido valor apenas seria liberado em um prazo de 07 

à 10 dias. Alega que possui compromissos com o saldo existente em 

conta, decorrentes inclusive de cheques a serem compensados, razão 

pela qual pugna liminarmente pela reativação da conta corrente de nº 

04818-7, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela confirmação da 

tutela antecipada, bem como condenação do requerido ao pagamento de 

danos morais. Juntou documentos em Id. 13085817 e ss. Vieram os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. Com relação ao pedido de tutela 

antecipada pela autora, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir 

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

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

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Como se vê, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, no caso, em caráter antecedente, é imprescindível 

a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, 

pede o autor em sede de tutela de urgência que o requerido seja 

compelido a reativar imediatamente sua conta corrente a fim de que possa 

movimentar o saldo existente para adimplir suas obrigações, sob pena de 

multa. Pois bem, o primeiro requisito, qual seja o fumus boni iuris não 

restou demonstrado no presente caso, eis que não é possível emprestar 

verossimilhança as alegações do autor, carecendo o feito de ampla 

demonstração probatória. Ademais, temerária deliberação em sentido 

contrário sem que seja oportunizada a manifestação da instituição 

requerida, devendo-se prestigiar o contraditório. Sendo assim, diante das 

razões expostas INDEFIRO a tutela antecipada pugnada. DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06 de Agosto de 2018, às 09h30min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação respectivo, devendo 

o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. 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 

Código de Processo Civil. Consigno, desde já, que 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 CPC. 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 CPC, 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. Face o 

disposto no art. 344 do NCPC, se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. DEFIRO à parte requerente os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 17 de maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002510-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ROSANE DEVERLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002510-36.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: CELIA ROSANE DEVERLING REQUERIDO: UNIMED NORTE 

DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. 

Compulsando os autos, ante as alegações tecidas na exordial, verifica-se 

que a parte autora deixou de juntar a negativa do primeiro pedido realizado 
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junto a requerida, colacionando nos autos apenas e-mail no qual a mesma 

ratificou o indeferimento outrora formulado. Assim, a fim de trazer mais 

elementos probatórios ao feito, INTIME-SE a autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, APRESENTE nos autos o primeiro indeferimento da 

solicitação de atendimento domiciliar formulado junto a requerida. Após, 

conclusos. Às providências. Sorriso/MT, 17 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002695-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDO APARECIDO FELIZ (EXECUTADO)

RENILDO APARECIDO FELIZ 84440767168 (EXECUTADO)

LIRI CRISTINA WILLE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que nos presentes autos houve a 

penhora on line dos seguintes valores: R$ 23,34; R$ 52,85; R$ 676,83 e 

R$ 4,36. SORRISO, 27 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002419-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SANTANA DE ARRUDA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002419-43.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JURANDIR SANTANA DE ARRUDA MIRANDA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Cuida-se de ação 

de indenização por danos morais com pedido liminar de tutela proposta por 

JURANDIR SANTANA DE ARRUDA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., todos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos 

documentos de Id. 13119986. Entre um ato e outro, o exequente requereu 

a desistência Id. 13215566. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, 

a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por 

JURANDIR SANTANA DE ARRUDA, em desfavor de BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A., nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo 

Civil. CUSTAS, se houver, pela parte executada. DECLARO esta 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO 

EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

16 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003303-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARDELINO DA SILVA RAMOS PACHECO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico que a penhora on line realizada neste feito 

restou INEXITOSA. SORRISO, 27 de abril de 2018. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001470-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

1001470-19.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 50,00. 23 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001142-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AIRIS SOBRINHO BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001142-26.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AIRIS SOBRINHO BRITO Parte Ré: RÉU: 

BANCO PAN S.A. Vistos etc. Cuida-se de Ação Revisional de Cláusulas 

Contratuais c.c. Repetição do Indébito ajuizada por Aires Sobrinho Brito em 

face de Banco Pan S.A e Banco Cruzeiro do Sul, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial (Id. 5073758), 

instruída com documentos (Id. 5073765 e ss). Despacho inicial (Id. 

5082115). Regularmente citado, o Banco Pan S/A apresentou contestação 

e documentos (Id. 8695875 e ss). Audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 9073348). Sobre a contestação apresentada, o autor 

manifestou-se a seguir (Id. 9235465). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Preliminarmente, em análise a 

exordial, especificamente em Id. 5073758 - Pág. 2 verifica-se que a Douta 

Causídica incluiu no polo passivo da demanda os requeridos Banco Pan e 

Banco Cruzeiro do Sul, no entanto, ao cadastrar as partes na plataforma 

Pje, deixou de inserir o requerido Banco Cruzeiro do Sul, sendo que até o 

presente momento o mesmo não foi sequer citado. Assim, a fim de sanar 

tal irregularidade, 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 parte requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO 

audiência de mediação para o dia 09 de Julho de 2018, às 13h30min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o demandado 

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. No mais, quanto ao 

Banco Pan S/A, em que pese as alegações formuladas em contestação, é 

manifesto nos autos através da simples análise dos documentos juntados 

em Id. 5073811 - Pág. 8-20 a existência de relação contratual entre as 

partes, tendo em vista que um dos descontos existentes na folha de 

pagamento do autor é proveniente da instituição financeira Banco Pan S/A, 

portanto, é parte legítima para figurar no polo da presente demanda. Desse 

modo, pelas razões supra, INTIME-SE O Banco Pan S/A para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os contratos firmados pelo 
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autor com relação ao débito ora discutido, sob pena de multa e busca e 

apreensão. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001901-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CROQUIS COMERCIO DE MODAS LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA FERREIRA LEITE MADRUGA DINAMARCO OAB - SP267856 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA DE PAULA OAB - SP384933 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R BADU CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1001901-53.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 881,93. 23 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002878-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

1002878-16.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, no valor de 

R$ 4.198,34. 23 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

SIMONE PILONI ZORTEA OAB - MT0016716A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

DOUGLAS MUNIN ZIMMERMANN (EXECUTADO)

 

1001441-66.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 

854, § 2º do NCPC, procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

procurador, da penhora on line realizada nos presentes autos, nos 

valores de R$ 59,57; R$ 3,23; R$ 88,89; R$ 2,78 23 de maio de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002877-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1002877-31 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002299-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002299-97.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA EMBARGADO: 

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. Vistos etc. Considerando que o embargante é 

pessoa jurídica que não demonstrou nos autos sua situação de 

vulnerabilidade financeira, eis que o extrato do SERASA juntado em Id. 

13022283 foi retirado há mais de um ano, situação que não se 

compatibiliza com as regras do art. 98 e ss. do CPC, razão pela qual 

INDEFIRO A AJG POSTULADA. Sobre o tema vejamos o entendimento do 

E. TJ/MT: “RAI - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA - ATO 

SENTENCIAL PROFERIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTAS 

PROCESSUAIS DEVIDAS - POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO CASO NÃO HAJA O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

RESPECTIVAS - PAGAMENTO AO FINAL - INADMISSIBILIDADE DO NO 

CASO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - O pedido de pagamento de 

custas ao final é espécie do gênero assistência judiciária gratuita, e para a 

sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos 

para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso 

dos autos, visto que não ficou comprovado de forma segura a real 

impossibilidade de o Sindicado arcar com as custas processuais”. (TJMT – 

2ª C. AI 8137/2014. Des. Clarice Claudino da Silva, J. 28/10/2015, DJE 

05/11/2015). Ademais, INDEFIRO o recolhimento das custas ao final, na 

forma pugnada pela parte autora, pois apesar da revogação do item da 

CNGC que excluía qualquer possibilidade de pagamento das custas ao 

final do processo, certo é que tal prática deve ser encarada como 

exceção quando robustamente comprovado nos autos incapacidade 

econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não se 

satisfaz com a simples declaração na petição inicial. Não se olvida a 

possibilidade de pagamento das custas ao final do processo, eis que não 

se trata de exoneração, mas tão somente de retardamento do 

recolhimento, contudo, deve ser demonstrada pela parte a necessidade 

provisória, o que não ocorreu no caso em tela. Posto isso, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento 

das custas processuais, sob pena de extinção e arquivamento, na forma 

do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 17 de 

Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002095-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO LAJUS OAB - SC4922 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1002095-53.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução proposta por CAIBIENSE GRAN 

VITA LTDA em desfavor de PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos 

na exordial, o qual veio acompanhada dos documentos de id. 12889582 e 

ss. Despacho inicial, id. 12949697. Logo adiante, em id. 13151218, a 

exequente requereu a extinção do feito. Vieram-me os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e 

TUCCI, a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da 

posição processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". 

Como se vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o 

qual se fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do 

processo com resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos 

apenas processuais, não atingindo o direito material que permanece 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 191 de 755



incólume. Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte 

demandada, haja vista que ainda não ocorreu a triangularização 

processual. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

proposto por CAIBIENSE GRAN VITA LTDA em desfavor de PAULO 

EDUARDO VEDANA DUTRA, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto 

Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela parte exequente. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. Às providências. 

Sorriso/MT., 17 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000972-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. E. &. C. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

JOAO ALCIDES ENGLER OAB - 415.318.760-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. E. B. (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000972-20.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial por 

quantia certa proposta por J.A. ENGLER & CIA LTDA em face de 

SOLISMAR ELOI BERLATTO, ambos devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, a qual veio acompanhada 

dos documentos de id. 11987467. Pela decisão proferida em id. 12356847, 

indeferiu-se o pedido de pagamento das custas ao final da demanda, bem 

como o parcelamento, determinando o recolhimento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial. Certificou o decurso 

do prazo sem recolhimento das custas, id. 13257015. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o assunto, o 

Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: Art. 290. Será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias. Assim, tendo o exequente deixado de comprovar nos 

autos o recolhimento das custas processuais, consoante se observa pela 

certidão de id. 13257015, a extinção do processo é medida que se impõe. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos, INDEFIRO a petição inicial, 

determinando o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

com fundamento nos artigos 290 c.c. 485, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem condenação em custas. Honorários advocatícios indevidos. 

P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

17 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001291-85.2018.8.11.0040

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:

CRISTIANO DE BORBA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001291-85.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de CRISTIANO DE 

BORBA, devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, que veio acompanhada pelos 

documentos constantes no id. 12232523. Determinou-se a emenda da 

exordial, id. 12522639. Certificou-se o decurso do prazo sem 

manifestação da parte autora, id. 13258800. 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 ao autor a emenda da inicial 

(id. 12522639), o autor apesar de intimado, quedou-se inerte (id. 

13258800), de modo que, o indeferimento da inicial com a consequente 

extinção do processo é medida que se impõe. Apenas a título de 

esclarecimento, 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 Novo Código de Processo Civil. CUSTAS, se 

houver, pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. P.R.I.C. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 17 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002387-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DELERA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Autos n. 1002387-72.2017.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE do v. acórdão de 

id. 13146060, o qual desproveu o recurso de apelação interposto. 

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe. Às providências. Sorriso/MT, 17 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-52.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIS RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERREIRA OGEDA (RÉU)

 

1000858-52.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para se manifestar acerca das 

respostas dos ofícios expedidos. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002065-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALLES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (RÉU)

 

Processo nº: 1002065-18.2018.8.11.0040 CERTIDÃO 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, retirar o ALVARÁ DE 

AUTORIZAÇÃO, para as providências cabíveis. Sorriso/MT, 23 de maio de 

2018. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001911-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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NEUZA MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

BNP PARIBAS CARDIF (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001911-97.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 96.936,64; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NEUZA MENDES 

DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BNP PARIBAS CARDIF Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO a AJG pugnada. 

CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo parte requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de 

mediação para o dia 18 de Junho de 2018, às 09h30min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo os demandados serem 

citados com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora 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 o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Expediente

 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 

AGRÍCOLA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8.535-B/MT

 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.- Cod.174524.

 Vistos etc.

 Considerando que nas datas inicialmente agenda para realização da 

audiência nestes autos, esta magistrada participará do Curso de 

Recuperação Judicial e Falências, organizado pelo IBAJUD, que se 

realizará na cidade de Cuiabá, devidamente autorizada pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, redesigno a solenidade para 

o dia 12 de Setembro de 2018, às 13:30 horas, mantendo-se os demais 

termos da deliberação anterior.

 Caso já tenham sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que 

providencie a imediata cientificação dos Advogados constituídos nos 

autos, ainda que por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos 

desnecessários.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 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.: 90894 Nr: 2480-28.2012.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO - 

ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-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 Procuradora do 

Inventariante para comparecer nesta Secretaria a fim de assinar o Termo 

de Inventariante e manifeste, bem como cumpra o determinado à fl. 76, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104247 Nr: 7308-33.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGELI B.L.PARLOW ME, ROSELI BEATRIZ 

LANG PARLOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7308-33.2013.811.0040

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉQUERIDA: ROGELI B.L.PARLOW ME e ROSELI BEATRIZ LANG 

PARLOW

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ ACIMA QUALIFICADA, atualmente 

em lugar incerto e não sabido para que, no prazo de quinze (15) dias, 

EFETUE o pagamento do valor indicado às fls. 90/92, sob pena de 

incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e 

honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. NTIME-SE a parte executada para que, 

no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento do valor indicado às 

fls. 90/92, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre 

o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 

523, §1º, do CPC. Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem 

que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

credora para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo efetuado 

pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários previstos 

incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC). Não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de cálculo 

atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande. Juíza de Direito

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

Sorriso - MT, 22 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 3692-50.2013.811.0040
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. TOPOGRAFIA - ME, LUIZ ANTONIO 

RIBEIRO

 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:15.359B, 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 

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 GUARANTÃ DO NORTE-MT, com a finalidade de 

INTIMAÇÃO, devendo ser comprovado nos autos o preparo, para posterior 

remessa da deprecata via malote digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97082 Nr: 9083-20.2012.811.0040

 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: ANSELMO TORMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869, 

SERGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MESQUITA - OAB:20604-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/SP 206.339

 Autos n. 9083-20.2012.811.0040 – Código: 97082.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de suspensão formulado à fl. 210.

 ANOTE-SE.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 21 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.: 146577 Nr: 2266-95.2016.811.0040

 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: LUCAS AMORIM FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CESAR SONDA, ANGELA MARIA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARLOS DAMIANI - 

OAB:OAB/MT 20.866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta por LUCAS AMORIM FERREIRA e FRANCISCA AMORIM 

FILHA, por si e representando os interesses de WILIAM AMORIM 

FERREIRA, ELIESER FERREIRA FILHA sendo em desfavor de ÂNGELA 

MARIA DOS SANTOS e SANDRO CESAR SONDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do 

Novo Código de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pela parte autora, 

suspensas nos termos do art. 98, §3º, do CPC.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.INTIME-SE. CUMPRA-SE.CIÊNCIA AO MP.Às 

providências.Sorriso/MT, 21 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136310 Nr: 8642-34.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVETE LODI GUARESCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.Analisando detidamente os 

autos, observo que a sentença de fls. 77/79 fixou honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo transitado em 

julgado conforme certidão de fl.87.Sendo assim, incabível qualquer 

discussão que vise sua modificação eis que operada a coisa julgada 

material, consoante disposto no art. 502 do CPC.Desta feita, REJEITO a 

manifestação da executada de fls. 92/93.Portanto, INTIME-SE a parte 

executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

do valor complementar informado à fl.90, sob pena de incidência de multa 

de dez por cento (10%), consoante disposto no art. 523, §1º, do NCPC.Se 

decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%).Em sendo efetuado pagamento parcial no 

prazo consignado, a multa incidirá sobre o restante (§2º, art. 523, 

CPC).Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes.Por fim, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à 

classe processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

c u m p r i m e n t o  d e  s e n t e n ç a . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Sorriso/MT., 21 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 2803-33.2012.811.0040

 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: CLEIDE APARECIDA CASTILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ITACIR BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDEN OSMAR ROCHA - 

OAB:4.297-B, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE 

LAGEMANN - OAB:21265/O

 Autos n° 2803.33.2012.811.0040.- Cod.91224

 Vistos etc.

 Considerando que nas datas inicialmente agenda para realização da 

audiência nestes autos, esta magistrada participará do Curso de 

Recuperação Judicial e Falências, organizado pelo IBAJUD, que se 

realizará na cidade de Cuiabá, devidamente autorizada pela E. 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, redesigno a solenidade para 

o dia 16 de Agosto de 2018, às 14:30 horas, mantendo-se os demais 

termos da deliberação anterior.

 Caso já tenham sido expedidas as intimações, determino a Secretaria que 

providencie a imediata cientificação dos Advogados constituídos nos 

autos, ainda que por via telefônica, a fim de evitar deslocamentos 

desnecessários.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 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.: 118241 Nr: 8839-23.2014.811.0040

 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: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 
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AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BLASCO GROSS 

- OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANDREIA 

SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B, ANTONIO 

LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:OAB/SP310.592, 

CÁSSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - OAB:OAB/SP255.615, 

CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - OAB:271310/SP, CRISTIANE 

DE CARVALHO SALCEDO - OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO 

- OAB:OAB/SP 184.063, ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO 

BONAFÉ - OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTO - OAB:OAB/MT 

1502-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON HERRERA LANHES - OAB:OAB/SP 

160.289, FABIO HENRIQUE LOPES PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, 

FABRÍCIO ROCHA - OAB:OAB/SP206.338, GABRIEL PORTELA 

PERFEITO - OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5252/MT, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS 

PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 21.416, JOSE LUIZ BUCH - 

OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - OAB:108.929/SP, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS 

CACERES - OAB:PR 26822-B, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO 

- OAB:OAB/SP 117.515, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA 

LOPES - OAB:18326/O, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, 

MARCOS BIASIOLI - OAB:OAB/SP 94.180, NAGIB KRUGER - OAB:4419, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - 

OAB:153.715, PAULO RANGEL DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, 

RAFAEL SANTIAGO DE JESUS QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, 

Raquel Barros Araújo - OAB:, REGIA MARIA RANIERI - OAB:73152, 

RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE 

ABREU BIANCHI - OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT, Ronaldo de Jesus Dutra Belo - OAB:, SANDRO W. 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORRÊA DE MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - 

OAB:16130-0/MT, Tiago de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, 

VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, VANESSA REGINA 

INVERNIZZI BLASCO GROSS - OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS 

ROSEGHINI - OAB:13113/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT, WINSTON 

SEBE - OAB:27510

 Autos nº 8839.23.2014.811.0040 (Cod. 118241)

Recuperanda: Nativ – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S/A e 

outras

 Vistos etc.

 Segue anexo Ofício nº 48/2018/GAB, de 21/05/2018 contendo as 

informações requisitadas pelo Exmo Senhor Ministro Ricardo Villas Bôas 

Cueva, CC 156761/MT.

 Relativamente aos novos pedidos de habilitação de crédito, vide fls. 

3545/3583 e 3604/3607 e eventuais outros não consignados nesta 

decisão, proceda-se conforme determinado na decisão de fls. 3533/3539 

com relação às demais habilitações de crédito.

 No mais, diante dos diversos relatórios apresentados pelo Administrador 

Judicial noticiando que a Recuperanda ainda se encontra com sua 

atividade produtiva paralisada, bem como que a recuperação judicial tem 

por objetivo viabilizar a superação da situação de crise 

econômica-financeira da devedora, permitindo a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, 

promovendo a preservação da empresa e sua função social, a título de 

cautela, determino ao Sr. Administrador Judicial que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente relatório pormenorizado da atividade empresarial 

da recuperanda, detalhando se houve a retomada da atividade produtiva, 

funcionários contratados e tudo mais que se mostrar necessário, munindo 

este Juízo de elementos para avaliar a viabilidade do prosseguimento do 

processo recuperacional.

 Sem prejuízo do acima determinado, intime-se a Recuperanda para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciar a apresentação de todos os 

balancetes pendentes ao Sr. Administrador Judicial, a fim de que este 

proceda a juntada aos autos juntamente com o relatório acima.

 Intimem-se. Ciência ao MPE.

 Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 21 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.: 51274 Nr: 1534-61.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS KANIESKI ZIMERMANN, LIANE 

LOURDES BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Ante o exposto, pelos fundamentos supracitados, ACOLHO a Exceção de 

Pré-Executividade, bem como DECLARO a nulidade das constrições 

judiciais sobre os imóveis de propriedade do executado e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo 

Civil.CONDENO o excipiente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizada da causa, com fundamento no art. 85, 

§ 2º do CPC.TRANSITADA EM JULGADO a presente sentença, OFICIE-SE 

ao CRI competente para que proceda a baixa do registro relativo a 

penhora. No mais, AGUARDE-SE em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) 

dias o cumprimento voluntário, ou ainda, a provocação do interessado. 

Sendo requerido o cumprimento de sentença, proceda-se a anotação 

pertinente quanto à reclassificação dos autos.P.R.I.C.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Sorriso/MT, 15 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2943 Nr: 16-95.1993.811.0040

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COM. AGROPECUÁRIA 

CHIMARRÃO LTDA., JOSÉ AUGUSTO ASCOLI, NELSON LUIZ IOPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado da parte que se 

encontra com os autos em carga, para, no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 143663 Nr: 634-34.2016.811.0040

 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: CLAUDIO FLORENCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA RODRIGUES - 

OAB:17745, BRENO MENDES TAQUES - OAB:15.025, BRUNA THOMAZI 

GARCIA - OAB:24151-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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.”Pois bem. In casu, entendo que a 

sentença proferida nos autos merece reforma, haja vista que a mesma de 

fato contém omissão quanto ao índice de correção monetária e juros a 

serem utilizados.No ponto, anoto que a correção pelo INPC é adequado na 

hipótese, vejamos: “A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de 

estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da 

utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais.” 

(STJ. REsp nº 1198479/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06.08.2013, DJe de 22.08.2013).Relativamente aos 

juros moratórios, os mesmos devem incidir no percentual de 1% ao mês a 

partir da citação, em consonância com a Súmula 426 do STJ .Diante de 

todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pois imprescindível 

que no dispositivo da sentença prolatada em id. 8261544 conste a 

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

correção monetária, pelo INPC, a partir do sinistro, MANTENDO-SE, no 

mais, o decisum embargado em seus exatos termos.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119252 Nr: 9505-24.2014.811.0040

 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: ILDA DE ALMEIDA CZARNOBAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400/MG, VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 Ademais, quanto à contradição apontada, igualmente não merece 

acolhida, pois conforme consignado na sentença, a autora nada trouxe 

aos autos para comprovar os descontos realizados, razão pela qual foram 

apontados os valores de acordo com a documentação carreada aos 

autos.É sabido que, não se pode admitir os presentes embargos com 

objetivos infringentes, pois, a alteração da decisão proferida somente 

poderia ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos 

no dispositivo legal supracitado.Lecionando sobre o tema, o mestre 

Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é que se 

declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é 

deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que 

reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio de 

Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400).Aliás, nesse sentido tem-se o 

julgamento abaixo de lavra do Superior Tribunal de Justiça:“os embargos 

de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra 

o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de 

declaração com efeito modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ- Corte Especial, 

ED no Resp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado 

em relação à sentença proferida, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER 

os embargos de declaração apresentados.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 23 de Maio de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146761 Nr: 2368-20.2016.811.0040

 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: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

Agosto de 2018, às 15h30min, 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.Sorriso/MT, 21 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.: 99467 Nr: 2097-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDIA MARIA CAZARIN FIORI, ARIOVALDO 

FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ALMODIN 

PEREIRA - OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-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 Autora 

para manifestar-se acerca da petição da Parte Executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105705 Nr: 8790-16.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELE FRANCIO, NEI FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, Daniely Heloise Toledo - OAB:MS/11848-B, MILTON 

LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B

 Autos n. 8790-16.2013.811.0040 – Código Apolo: 105705.

 Vistos etc.

 Em que pese a ausência de manifestação do embargado acerca da nova 

proposta de honorários apresentada, bem como para depósito do valor em 

caso de concordância, convém destacar que a incumbência de custeio é 

da parte que requereu a perícia, ou seja, dos embargantes, na forma do 

art. 95 do CPC.

 Assim, INTIMEM-SE os embargantes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

comprovarem o depósito do valor relativo aos honorários periciais, sob 

pena de preclusão.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, observando-se que o feito encontra-se 

inserido na Meta 2 do CNJ.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 196 de 755



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117265 Nr: 8122-11.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DA SILVA PESSOA, ANDRÉIA VIEIRA 

LIMA, SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, ELIZANDRA SIMONE SOARES ALVES - OAB:17646, Saulo 

Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 É O BREVE RELATO. DECIDO.Pois bem. Dispõe o art. 525 do CPC que, 

“Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.”Por sua vez, o §1º, do mencionado 

dispositivo legal elenca que na impugnação, o executado poderá alegar o 

seguinte:I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o 

processo correu à revelia;II - ilegitimidade de parte;III - inexequibilidade do 

título ou inexigibilidade da obrigação;IV - penhora incorreta ou avaliação 

errônea;V - excesso de execução ou cumulação indevida de 

execuções;VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da 

execução;VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, 

como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, 

desde que supervenientes à sentença.Pois bem. No que se refere a 

inexistência de descumprimento da sentença exarada, entendo que não 

merece acolhimento, eis que embora tenham as partes entabulado acordo 

às fls. 132-134, nada se pactuou acerca dos honorários advocatícios.Pelo 

contrário, quando da homologação do referido acordo, restou 

expressamente estabelecido o seguinte: “custas processuais e 

honorários advocatícios, em consonância com a sentença proferida às fls. 

79-80”.Por conseguinte, em sede de sentença havia sido fixado 

honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).Portanto, 

cabível o cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais fixados em sentença.Pelo exposto, REJEITO a impugnação 

apresentada.No mais, previamente ao levantamento dos valores 

depositados à fl. 153, INTIME-SE a patrona que ajuizou a demanda, Dra. 

Elizandra Simone Soares Alves, para que manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias.Após, conclusos.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 22 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.: 16085 Nr: 191-40.2003.811.0040

 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): PROFÉRTIL PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA, ADÃO TIMÓTEO DE LIMA

 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: ROBERTA LEITE FERNANDES 

DE MELLO - OAB:7925-A/MT

 Autos n° 191-40.2003.811.0040 – Código Apolo: 16085.

 Vistos etc.

 INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a parte exequente não 

comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua disposição para 

localizar bens de propriedade da executada, tais como busca perante o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Assim, INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 21 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.: 56030 Nr: 6213-07.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ, ROVEDA CONSULTORIA JURÍDICA E 

EMPRESARIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Autos n° 6213-07.2009.8.11.0040 Código: 56030

 Vistos etc.

 DETERMINO à Secretaria da Vara que proceda conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Aportando aos autos as respostas e, sendo encontrado endereço 

diverso dos constantes dos autos, EXPEÇA-SE o necessário.

 Por outro lado, restando infrutíferas as diligências, intime-se a exequente 

para requerer o que de direito.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 22 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.: 107263 Nr: 10257-30.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MAZIERO POZZOBOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA 

DE AVILA - OAB:10263-B, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 Autos nº 10257-30.2013.8.11.0040 Código: 107263

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação do exequente às fls. 107-110, INDEFIRO, por 

ora, o pedido de conversão da execução de entrega de coisa para quantia 

certa, pelos motivos já expostos na decisão de fl. 73-74.

 Desta feita, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão (CPC, 806, §2º), 

ficando o exequente como depositário judicial, não podendo alienar o 

produto sem ordem expressa deste juízo.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 22 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.: 92734 Nr: 4310-29.2012.811.0040

 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: SADI LEFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACIR (ACYR) MAGALHÃES ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/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 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 das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56916 Nr: 769-56.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA CRUZ DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA, EXPRESSO 

JUARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6.173/MT, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6.913-A, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT, 

ROLF TAYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11.406/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 e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "VEÍCULO MARCA/MODELO: 

M.BENZ/ MPOLO VIAGGIO R, PLACA KAH-6444” de propriedade do(s) 

executado(s) Expresso Juara Ltda, e “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

M.BENZ/ OF 1318, PLACA ADU-4587, ANO FAB./MODELO: 1993/1993, 

CHASSI 9BM384088PB972673". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, 

que a partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias 

para opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42827 Nr: 5568-50.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMADEU ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 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 Complementar de fls. 765/768.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129114 Nr: 4830-81.2015.811.0040

 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: COSTA BRAVA URBANIZAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALTIR FREITAG, JANETE FATIMA 

BALDO FREITAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 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 SE MANIFESTAR ACERCA DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS do Sr. Perito, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)e em 

havendo concordância, providenciar o depósito judicial do mesmo, no 

prazo de 05 dias.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002636-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA FERREIRA CALIXTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVANE DA SILVA SOUSA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002636-86.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CATIA FERREIRA CALIXTO RÉU: GEOVANE DA SILVA SOUSA Vistos, e 

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 ao pagamento das custas processuais. 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade de parcelamento das custas. Assim, para 

fins e prazo do artigo 321, do CPC, intime referida parte autora, por meio 

de seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente a necessidade do benefício da 

gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 

7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 184290 Nr: 370-46.2018.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS, JOSEANE 

PEREIRA DE SOUSA, MAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA IANE MENEZES DE 

AGUIAR - OAB:16.942/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 370-46.2018.811.0040

Código nº 184290

 Mês da adoção

 Vistos, etc.

RECEBO a emenda a inicial em todos os seus termos.

 Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de Justiça.

PROCESSE-SE o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (artigo 155, II, 

CPC).

Postergo a análise do pedido liminar para melhor analise do pedido de 

guarda provisória do menor, para após a realização do estudo 

psicossicial, desse modo, INTIME-SE, com urgência, a Equipe 

Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize 

estudo Psicossocial no endereço das autoras.

 Retifique-se a autuação destes autos incluindo Adriana Ferreira dos 

Santos no polo passivo.

Considerando a necessidade da triangularização processual DETERMINO 

a busca do endereço da requerida por meio dos sistemas SIEL/ RENAJUD 

e BACENJUD e, junte-se o resultado das consultas aos autos.

Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências 

obstadas pela sua não localização.

 Caso, infrutíferas as buscas ou negativa a citação/intimação no endereço 

indicado, determino a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida 

mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e 

fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando na 

espécie o regramento do artigo 256 ss do NCPC.

 Com derradeira certificação do decurso de prazo da parte requerida para 

apresentação de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e 

defesa do(a/s réu(ré), NOMEIO para a função de CURADOR ESPECIAL o 

Núcleo de Prática Jurídica da Unic – Sorriso-MT.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 14 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82730 Nr: 1652-66.2011.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 
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GROSSO, FFDS, ANA SELMA FERNANDES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARCIO SOUSA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 Processo nº: 1652-66.2011.811.0040

Código Apolo nº: 82730

Mês da Adoção

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de investigação de paternidade ajuizada por Fernando 

Fernandes de Sousa, representado por sua genitora Ana Selma 

Fernandes de Sousa, em face de Francisco Marcio Sousa Brito, todos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida à fl. 17, indeferindo o pedido de alimentos provisórios 

e determinando a citação do requerido.

O requerido manifestou-se nos autos às fls. 30/31 reconhecendo a 

paternidade do menor Fernando Fernandes de Sousa e requerendo a 

nomeação de advogado dativo.

O Ministério Público pugnou pela expedição de ofício à Prefeitura e Câmara 

Municipal de Canaâ dos Carajás-PA, a fim de verificar o salário do 

requerido.

O autor apresentou pedido de desistência às fls. 57/58.

O pedido de desistência foi indeferido à fl. 64, momento em que foi 

arbitrado alimentos provisórios em favor do autor.

O defensor dativo apresentou contestação às fls. 69/73.,

A impugnação a contestação veio às fls. 83/85.

Instados a se manifestar o requerido alegou que não possui outras provas 

a produzir (fl. 113) requerente pugnou pela produção de prova oral com o 

depoimento do réu (fl. 116).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, decido.

Inicialmente, verificando a manifestação do requerido às fls. 30/31, 

reconhecendo expressamente a paternidade do menor, afastando assim a 

controvérsia sobre o pedido e a necessidade de instrução probatória, 

verifico que caso comporta julgamento parcial do mérito com relação ao 

pedido de reconhecimento de paternidade, nos termos do art. 356, I, do 

CPC, julgando procedendo o pedido.

Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido sob item “g” da petição inicial, 

RECONHECENDO e DECLARANDO o requerente FERNANDO FERNANDES 

DE SOUSA filho biológico de FRANCISCO MARCIO SOUSA BRITO.

 Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais Competente, nos moldes 

determinados pelo artigo 29, § 1º, inciso II, da Lei n. 6.015/77, para as 

alterações devidas no assento de nascimento, passando o menor a se 

chamar requerente FERNANDO FERNANDES DE SOUSA AMORIM, tendo 

como pai FRANCISCO MARCIO SOUSA BRITO, e avós paternos, MANOEL 

FERNANDES DE BRITO e ANTONIA RODRIGUES DE SOUSA BRITO.

Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito com relação a esse pedido, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Com relação ao pedido de arbitramento de alimentos o feito deverá seguir 

os tramites ordinários até o seu deslinde.

Pois bem, considerando que não foram suscitada questões preliminares e 

que as partes estão devidamente representadas, dou o feito por saneado.

Em atenção aos fatos argumentados nos autos, a prova recairá sobre os 

fatos controvertidos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e 

contestados pela outra.

 Como pontos controvertidos, fixo: (i) a necessidade do alimentado e 

receber alimentos (ii) a possibilidade do alimentante e prover os alimentos.

Para elucidação do ponto fixado, defiro a produção de prova documental 

consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem como a 

colheita de prova oral e testemunhal.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes e peculiaridades do caso 

em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma diversa, o 

ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, inc. I e II do 

Código de Processo Civil.

 As questões de direito relevantes para a decisão de mérito são aquelas 

deduzidas pelas partes, inexistindo questões de direito diversas daquelas 

já suscitadas nos autos.

 Para a colheita da prova testemunhal, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 23/07/2018 às 16h00min.

Desde já fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de 

que cabe a ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, 

art. 455, caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do 

art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Canaã dos Carajás-PA 

para que seja realizada o depoimento pessoal do requerido, devendo ser 

intimado sob as advertências do art. 385, § 1º, do CPC.

Sem prejuízo, determino a expedição de Carta precatória à Comarca de 

Canaã dos Carajás-PA a fim de realizar estudo social na residência do 

requerido, a fim de verificar as condições econômicas que dispõe para a 

prestação de alimentos.

Outrossim, a fim de trazer uma melhor percepção sobre o binômio 

necessidade/possibilidade, defiro o pedido do Ministério Público às fls. 

52/54 a fim de expedir ofícios à Prefeitura e Câmara Municipal de Canaã 

dos Carajás-PA, requisitando informações sobre o vínculo empregatício do 

requerido e, caso existente, cópia dos 03 (três) últimos holerites.

Sobrevindo a resposta dos ofícios e laudo social, intimem-se as partes 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Na sequência, voltem os autos conclusos.

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

Sorriso/MT, 21 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85432 Nr: 4772-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS, 

EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA LUCENA ROCHA CONINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BUCAR 

VASCONCELOS - OAB:2.438, FABRICYO TEIXEIRA NOLETO - 

OAB:2.937, KARINA DE OLIVEIRA FABRIS DOS SANTOS - 

OAB:44164/PR, SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - OAB:18445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUDIMAR ROMMEL - 

OAB:8238-B

 Ante a certidão de decurso de prazo para o executado, procedo a 

INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias.

Sorriso, 22 de maio de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 34460 Nr: 3616-70.2006.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNMFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA, EMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE MANDU GAIA - 

OAB:19539, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, EMANUELLE MANDU 

GAIA - OAB:19539, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO SOB 

PENA DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ARQUIVO.

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 arquivamento.

Com ou sem manifestação, concluso.

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

 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:

 CERTIFICO e dou fé que os autos encontram-se paralisados há mais de 

60 (sessenta) dias, desta forma, impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Sorriso, 20 de maio de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124849 Nr: 2277-61.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foram frustradas as tentativas de penhora 

realizadas nos autos, desta forma, em cumprimento a decisão de fls. 

63-64, procedo a intimação do exequente para indicar bens penhoráveis, 

apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

Sorriso, 22 de maio de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121337 Nr: 135-84.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fl. 31 para determinar a expedição de 

ALVARÁ, em favor da inventariante, para levantamento dos valores 

existentes na conta de fl. 33 do inventariado, no limite das despesas 

comprovadas à fl. 18.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE a 

Fazenda Pública, na forma determinada à fl. 19, cumprindo os demais 

comandos.Sorriso/MT, 22 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106046 Nr: 9127-05.2013.811.0040

 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: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 Autos nº. 9127-05.2013.811.0040

Código nº.106046

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de rito ordinário proposta por NévioManfio em desfavor 

de Luiz Moro, na qual pretende sejam arbitrados, judicialmente, os 

honorários advocatícios relativos aos processos judiciais e administrativos 

indicados às fls. 07/08 da inicial, de acordo com o artigo 22, § 2º, da Lei nº 

8.906/1994, “em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o 

valor econômico de cada questão, não podendo ser inferiores aos 

estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, 

sugerindo o requerente seja utilizado como parâmetro os percentuais 

ajustados verbalmente, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o montante 

em litígio na esfera judicial e a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

para cada recurso na esfera administrativa, em razão do elevado valor 

das autuações”.

Na causa de pedir, aduz o autor, em apertada síntese, que desde meados 

da década de 1990, na qualidade de advogado do requerido, patrocina 

litígios judiciais e administrativos envolvendo o demandado, sendo que 

sempre mantiveram um bom relacionamento; os honorários sempre foram 

convencionados verbalmente, na forma acima disposta, porém, com o 

passar dos anos, o reclamado teria deixado de pagar os valores ao autor; 

em 2012, o requerente chamou o réu para tratar do assunto, o que teria 

causado um mal estar entre as partes, sendo que, a partir daí, o 

demandado passou a se esquivar, não atendendo as ligações do 

reclamante nem comparecendo ao escritório.

Documentos às fls. 26/1038.

Custas pagas às fls. 27/28.

Citado, o réu contestou às fls. 1057/1494. Alegou que em toda demanda, 

seja judicial e administrativa, que era passada para o autor havia o 

imediato pagamento, que era realizado em dinheiro, gado, soja, cheques, 

hora trabalhada com trator, etc.; afirmou que os processos relacionados 

pelo requerente são todos verdadeiros, sendo incontroverso que ele 

cuidava da vida jurídica do réu desde 1988 até 2012; ressaltou que não há 

contrato algum firmado entre as partes, sendo tudo feito na base da 

confiança, no contrato e recibo verbal; aduziu que o autor nunca 

forneceu, nem o reclamado solicitou, qualquer recibo pelos pagamentos 

efetuados durante o vínculo laboral; no entanto, ressaltou que sempre 

adimpliu com os valores a título de honorários advocatícios, mesmo que 

verbais; argumentou ser no mínimo estranha a alegação de que o 

requerente, por mais de vinte anos, trabalhou sem receber qualquer 

pagamento pelos serviços prestados; destacou que os honorários para a 

atuação do autor nos processos judiciais foram pactuados em patamares 

inferiores ao alegados e devidamente pagos.

Réplica às fls. 1496/1503.

Processo saneado às fls. 1507/1508.

Audiência de instrução realizada às fls. 1529/1532, 1538/1541 e 

1559/1562.

Memoriais finais apresentados pelas partes às fls. 1588/1605 e 

1606/1611.

Tentativa de conciliação infrutífera, às fls. 1612/1613.

Os autos vieram conclusos.

 É o relatório necessário. DECIDO.

De início, verifico que não foram arguidas questões preliminares, ao passo 

que constato a presença dos pressupostos processuais e das condições, 

motivo pelo qual o feito comporta exame de mérito.

Conforme relatado, pretende o autor sejam arbitrados, judicialmente, os 

honorários advocatícios relativos aos processos judiciais e administrativos 

indicados às fls. 07/08 da inicial, de acordo com o artigo 22, § 2º, da Lei nº 

8.906/1994, “em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e o 

valor econômico de cada questão, não podendo ser inferiores aos 

estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, 

sugerindo o requerente seja utilizado como parâmetro os percentuais 

ajustados verbalmente, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o montante 

em litígio na esfera judicial e a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

para cada recurso na esfera administrativa, em razão do elevado valor 

das autuações”.
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Os processos judiciais e administrativos arrolados na petição inicial são os 

seguintes:

 1) Processo Judicial nº 109/2010, cód. 57.233, 3ª Vara Cível de 

Sorriso/MT - ação declaratória;

2) Processo Judicial nº 03/2012, cód. 89.877, 3ª Vara Cível de Sorriso/MT 

– impugnação ao valor da causa;

3) Processo Judicial nº 04/2012, cód. 89.880, 3ª Vara Cível de Sorriso/MT 

– impugnação à assistência judiciária gratuita;

4) Processo Judicial nº 50.064, Vara Única de Feliz Natal/MT – ação de 

reintegração de posse;

5) Processo Judicial nº 230/2005, cód. 43.798, Vara Única de Vera/MT – 

ação cautelar de busca e apreensão;

6) Processo Judicial nº 12/2005, cód. 46.689, Vara Única de Vera/MT – 

ação de rescisão contratual;

7) Auto de Infração nº 680.676-D e 705.642-D/Termo de 

Embargo/Interdição n. 581.982-C, IBAMA;

8) Processo Administrativo nº 02054.000487/2010-19 (AI 680676-D), 

IBAMA;

9) Processo Administrativo nº 305.235/2005, Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente – SEMA;

10) Processo Administrativo nº 643.140/2009, SEMA;

11) Processo Administrativo nº 499.334/2010, SEMA;

12) Processo Administrativo nº 439.139/2010, SEMA.

O autor alega não ter recebido a verba honorária relativa a tais processos, 

a qual, segundo argumenta, teria sido acordada, verbalmente, em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa nos litígios judiciais, e em R$ 

30.000,00 (trinta) mil reais nos processos administrativos.

 Em sua contestação, o requerido reconhece a prestação dos serviços 

advocatícios pelo autor nos referidos procedimentos, tratando-se, 

portanto, de ponto incontroverso nos autos. Todavia, sustenta o 

reclamado que os valores pactuados verbalmente entre as partes a título 

de honorários advocatícios foram regularmente pagosem dinheiro, gado, 

soja, cheques e horas trabalhadas com trator. Além disso, afirma que a 

verba honorária foi acordada em valores inferiores aos que postulados 

pelo autor na ação. Nesse sentido, alega que no Processo Judicial nº 

57233 os honorários advocatícios não passaram de R$ 10.000,00, sendo 

devidamente pagos, mesmo valor que, segundo sustenta, teria sido 

cobrado pelo reclamante para ajuizar a Ação Judicial nº 50064 na 

comarca de Feliz Natal/MT. Em relação aos feitos de cód. 43.798 (ação 

cautelar), 46.689 (ação principal) e 63.085 (embargos de terceiro), aduz 

que dizem respeito ao mesmo processo, pelo qual o autor teria cobrado e 

recebido a quantia de R$ 20.000,00 (vinte) mil reais, a título de honorários 

advocatícios. Quanto aos processos administrativos, assevera que pagou 

os honorários por meio de cheque, dinheiro, gados e horas trabalhadas 

em trator de propriedade do requerido, sendo que a verba honorária 

limitada ao máximo de R$ 20.000,00 para todos os procedimentos.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do artigo 22, caput, da Lei nº 8.906 (Estatuto da 

Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), a “prestação de serviço 

profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários 

convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência”.

Por outro lado, inexistindo qualquer restrição ou solenidade imposta em lei, 

afigura-se plenamente possível que o contrato de honorários seja firmado 

de forma verbal, tratando-se, pois, de avença não formal.

 Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. De acordo com o que dispõe o artigo 22, § 2º, da Lei 

8.906/94, o advogado tem direito ao recebimento dos honorários 

convencionados, além dos de sucumbência. 2. Em razão de o contrato de 

prestação de serviços advocatícios não possuir forma prescrita em lei, 

pode ser pactuado verbalmente, sendo desnecessária a existência de 

contrato escrito, bastando a prova da efetiva prestação de serviço para 

que o advogado faça jus ao recebimento da sua remuneração. 3. Recurso 

não provido". (TJMG. Proc. 1.0024.04.405800-6/003. Des. Rel. Wagner 

Wilson. Dje 22/10/2010).

 De sua vez, preconiza o § 2º do citado artigo 22 que “Na falta de 

estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento 

judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico 

da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 

organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

Em outra perspectiva, tem-se que relação jurídica de direito material 

existente entre as partes não determina a aplicação de regramento 

específico relativo ao ônus da prova, sendo pacífico o entendimento de 

que “não há relação de consumo nos serviços prestados por advogados, 

seja por incidência de norma específica, no caso a lei 8.906/94, seja por 

não ser atividade fornecida no mercado de consumo” [REsp 532.377/RJ, 

Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 

21/08/2003, DJ 13/10/2003, p. 373].

Desse modo, tem-se que a solução do caso deve observar a teoria do 

ônus da prova, nos termos do artigo 333 do CPC/73 (vigente à época do 

deferimento da produção das provas) c/c artigo 1.047 do CPC/2015. Pela 

referida teoria, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito 

alegado, ao passo que recai sobre o réu o ônus de comprovar eventuais 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Como já afirmado nesta sentença, a existência dos contratos verbais 

tendo por objeto a prestação de serviços advocatícios pelo autor nos 

processos relacionados alhures é tema tranquilo nos autos, não havendo 

discussão a respeito.

Com efeito, infere-se que as partes controvertem acerca da existência da 

dívida, bem como de seu montante.

Nesse ponto, registro, desde logo, que o autor não se desincumbiu de 

comprovar no processo a alegação de que, em relação aos processos 

judicias, a verba honorária teria sido acordada no montante equivalente a 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. De fato, não há nos autos 

qualquer elemento probatório que dê amparo a tal assertiva, de modo que 

a parte inobservou o ônus que lhe recaia por força do artigo 333, I, do 

CPC/73.

Por outro lado, em sendo incontroverso que o serviço advocatício foi 

efetivamente prestado nos processos judiciais, tem-se que o advogado 

faz jus aos respectivos honorários, de modo que, alegando o réu que 

efetuou o pagamento da verba a tempo e modo, cabia a ele comprovar nos 

autos a referida tese, o que não se verifica, já que o requerido não 

apresentou prova documental (recibos, por exemplo) ou mesmo 

testemunhal efetiva que evidencie o cumprimento da obrigação. Nesse 

ponto, registro que o depoimento da testemunha Normélio Luiz mostra-se 

demasiadamente frágil e genérico, não especificando se os valores pagos 

pelo requerido ao autor diziam respeito aos honorários cobrados nesta 

ação. Com efeito, a testemunha, no ponto, limitou-se a afirmar que “não 

sabe se houve problemas quanto a pagamento de honorários; pelo que 

sabe, o réu sempre pagava; houve ocasiões em que o depoente foi 

efetuar pagamento ao Dr. Mévio, no escritório, com cheques e dinheiros; 

houve pagamento com serviços de máquina de esteira e entrega de 

gados”.

Assim sendo, no que pertine ao Processo Judicial nº 

1063-11.2010.811.0040 (cód. 57.2330), no qual o autor fez a defesa do 

reclamado, valendo-se para tanto, inclusive, de incidentes processuais 

(Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita, cód. 89.880; e Impugnação 

ao Valor da Causa, cód. 89.877), com fundamento no artigo 22, § 2º, da 

Lei nº 8.906/1994, considerando o valor econômico da questão (R$ 

145.600,00), bem como o trabalho desenvolvido pelo advogado, tenho que 

os honorários devem ser arbitrados 12 URH, com base nos valores da 

tabela de honorários da OAB/MT vigente à época da defesa oferecida no 

Processo nº 1063-11.2010.811.0040.

Outrossim, quanto à Ação de Rescisão Contratual nº 12/2005 (cód. 

46.689), cujas cópias das peças foram juntadas às fls. 407/503, sendo 

incontroversa a prestação do serviço advocatício, porém, não havendo 

evidência do valor pactuado a título de honorários nem do pagamento 

alegado pelo requerido, impõe-se a aplicação da tabela da OAB/MT a fim 

de que os honorários advocatícios sejam arbitrados, tendo em conta a 

atuação do causídico até a interposição de recurso de apelação (fls. 

484/492), em17 URH, com base nos valores vigentes à época do 

ajuizamento da ação em questão.

Do mesmo modo, quanto aos Embargos de Terceiro nº 416/2005 (cód. 

63.085), verifica-se, das cópias de fls. 504/794, que o advogado 

requerente patrocinou os interesses do reclamado - que figurou no polo 

passivo naquele feito – durante todo o trâmite na primeira instância, até o 

oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela 

parte contrária, ao qual foi negado provimento por meio de acórdão 

transitado em julgado em 19/01/2012 (fl. 778), restando, assim, mantida a 

sentença favorável ao ora demandado. Desse modo, tendo em vista as 

mesmas premissas acima delineadas relativas à ausência de prova do 

valor da verba honorária acordada verbalmente e a não comprovação do 

pagamento pelo reclamado, é que concluo que os honorários devem ser 
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arbitrados no montante correspondente a 13 URH, com base nos valores 

da tabela da OAB/MT vigente à época do oferecimento da 

impugnação/contestação aos embargos de terceiro (29/03/2004 – fl. 546).

Por outro lado, em relação à Ação Cautelar de Busca e Apreensão nº 

230/2005 (cód. 43.798), inobstante presentes as mesmas premissas 

acima consideradas, quais sejam, a não comprovação do valor pactuado 

pelo serviço advocatício prestado pelo autor e a não comprovação de 

pagamento pelo demandado, tem-se que não deve ser adotado o valor da 

tabela da OAB/MT, vez que ele excede ao pleito do requerente. Assim 

sendo, a fim de não incorrer em julgamentoultra petita, tem-se que os 

honorários devem ser arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da 

ação cautelar, totalizando, desse modo, o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Já no que pertineà Ação de Reintegração de Posse nº 205/2010 (cód. 

50.064), a pretensão autoral não merece prosperar. Referida ação foi 

ajuizada pelo réu, patrocinado pelo ora reclamante, em desfavor de 

Garpar Luiz Zambiazi e outros (fl. 219), sendo que, ao que tudo indica, a 

desavença entre as partes ora em litígio originou-se no desfecho da 

mencionada demanda judicial. Vejamos.

Em seu depoimento pessoal, disse o réu que: Desde 89/90 o autor prestou 

serviços ao réu; os honorários eram acordados verbalmente; havia um 

processo com a família Zambiazi, no qual o réu queria a reintegração de 

posse, porém, não encontrava o processo; o autor falava que o processo 

estava indo tudo bem; a área era em Feliz Natal/MT; vendeu gado e fez 

serviço de esteira para o autor; quando rompeu o contrato verbal com o 

autor, não ficou débito pendente, inclusive, o requerente devolveu dinheiro 

ao réu, relativo ao processo dos Zambiazi e outros processos, referente a 

custas e honorários.

Por sua vez, afirmou o reclamante:O desacerto se deveu a uma ação que 

o réu moveu contra o autor, referente a um processo de Feliz Natal/MT, em 

que o requerido se sentiu prejudicado; esse processo de Feliz Natal/MT 

era uma ação possessória do requerido, onde ele desistiu, sendo que o 

depoente, na condição de advogado dele naquele feito, restituiu os 

valores recebidos; os serviços de trator prestados pelo réu não tem 

relação com os valores cobrados na ação.

Ainda, a testemunha Normélio Luiz, quando ouvida em juízo, declarou: Pelo 

que ficou sabendo do Luiz Moro, o rompimento da relação de prestação de 

serviço entre as partes se deveu ao fato de que o Dr. Mévio não teria 

entrado com um processo contra Zambiazi[...];não ouviu falar sobre não 

recolhimento de custas no processo envolvendo o Zambiazi; todas as 

vezes que o Dr. Mévio solicitava pagamento de taxas, custas, era pago 

certo; o autor nunca prestou serviços à testemunha como advogado; 

pegou os cheques devolvidos pelo Dr. Mévio, relativos a essa questão do 

Zambiazi.

A cópia das peças relativas à referida ação, bem como dos atos 

processuais respectivos, até a sentença, foram encartados às fls. 

213/287 dos autos. Em exame do trâmite processual, denota-se que, 

diferentemente do que alegado pelo autor em seu depoimento, a demanda 

não foi extinta por desistência do autor (ora requerido), mas pelo não 

pagamento das custas, o que deu ensejo ao cancelamento da distribuição, 

conforme cópia da sentença, às fls. 286/287. Ainda, contrariamente ao 

que alegado pelo advogado reclamante, o valor dos honorários da lide 

supracitada estão sim sendo cobrados no presente processo, porém, de 

forma indevida, já que o próprio causídico, assim como o requerido e a 

testemunha Normélio Luiz, foram uníssonos em afirmar que o autor 

recebeu os honorários da referida ação, vindo a restituí-los, 

posteriormente, ao cliente.

 Logo, afigura-se juridicamente inviável pretender cobrar a verba 

honorária nestes autos, pois tal conduta configura manifesta violação da 

boa-fé objetiva, que, dentre outros consectários, veda o comportamento 

contraditório (venire contra factumproprium).

Como é cediço, o princípio da boa-fé objetiva, em sua função de 

integração, determina que os contratantes “são obrigados a guardar, 

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da 

probidade e boa-fé” (art. 422, CC), trazendo ainda o que a doutrina 

denomina de conceitos parcelares da boa-fé objetiva, os quais, oriundos 

do Direito Comparado e retirados da obra do jurista lusitano Antônio 

Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, se dividem nos seguintes: 

supressio, surrectio, tu quoqueexceptiodoli, venire contra factumproprium 

non potestate, ainda, dutytomitigatetheloss. Interessa ao presente caso o 

conteúdo do conceito parcelar do venire contra factumproprium non 

potestat, segundo o qual, na lição de Flávio Tartuce, “determinada pessoa 

não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento 

anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, 

decorrentes da boa-fé objetiva” [Manual de Direito Civil. Volume único. 4 

ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014].

A jurisprudência pátria, há muito, vem aplicando pacificamente o referido 

conceito parcelar da boa-fé objetiva nas relações contratuais, consoante 

se extrai dos seguintes julgados:

Promessa de compra e venda. Consentimento da mulher. Atos posteriores. 

Venire contra factumproprium. Boa-fé. A mulher que deixa de assinar o 

contrato de promessa de compra e vendajuntamente com o marido, mas 

depois disso, em juízo, expressamente admite a existência evalidade do 

contrato, fundamento para a denunciação de outra lide, e nada impugna 

contra aexecução do contrato durante mais de 17 anos, tempo em que os 

promissários compradoresexerceram pacificamente a posse sobre o 

imóvel, não pode depois se opor ao pedido defornecimento de escritura 

definitiva. Doutrina dos atos próprios. Art. 132 do CC. 3. 

Recursoconhecido e provido” (STJ, REsp 95.539/SP, 4.ª Turma, Rel. Min. 

Ruy Rosado de Aguiar, DJ14.10.1996, p. 39.015, Data da decisão 

03.09.1996).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO AO 

COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM 

PROPRIUM NON POTEST). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Afronta 

o princípio da boa-fé objetiva, sobretudo o da vedação ao venire contra 

factumproprium, o comportamento contraditório das promitentes 

vendedoras de cobrar o valor atualizado do saldo devedor, depois de ter 

assegurado aos promitentes compradores que esse saldo ficaria 

congelado por determinado tempo. 2. Meros aborrecimentos decorrentes 

de comportamento contraditório da construtora não configuram danos 

morais. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.(TJ-DF - 

APC: 20130111132646 DF 0029456-69.2013.8.07.0001, Relator: FÁTIMA 

RAFAEL, Data de Julgamento: 21/01/2015, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2015 . Pág.: 267)

Na mesma trilha, segue o entendimento do e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA - EXECUÇÃO DE 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO (GIROPRÉ) - 

IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA GARANTIA DIANTE DO 

DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DA GARANTIA E PELA FALTA DE 

OUTORGA UXÓRIA – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE 

SÓCIO AVALISTA – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DA 

AÇÃO -IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO VALOR DO 

CAPITAL INTEGRALIZADO PELO SÓCIO – INVIABILIDADE – SÓCIO 

AVALISTA QUE FIGURA NO CONTRATO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – 

OBRIGAÇÃO DE NATUREZA SOLIDÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – 

ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, norteia as 

relações de consumo, pautando-se em princípios que têm por objetivo 

resguardar o direito das partes, dentre eles o da boa-fé objetiva que 

orienta os contratos civis e consumeristas. Deste princípio decorre o 

instituto da proibição do “venire contra factumproprium” que consiste na 

vedação do comportamento contraditório.

2. Logo, na hipótese, é vedado ao ora Apelante prestar o aval e, depois, 

vir alegar a sua nulidade por desconhecimento da natureza da garantia e 

por falta da outorga uxória, a teor do que determina o art. 276 do NCPC.

3. Ademais, a aludida falta de outorga uxória apenas poderia ser aventada 

pela esposa do embargante, porquanto o art. 18 do NCPC (art. 6º do 

CPC/73) dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

4. Nesse sentido, não cabe ao ora Apelante pleitear a nulidade do aval por 

falta de vênia conjugal, porquanto, cabe apenas ao cônjuge que não 

assentiu a oponibilidade prevista nos artigos 1.642, IV, 1.647, III, e 1.650, 

todos do Código Civil.

5. Portanto, resta comprovada a validade da garantia prestada pelo 

embargante/Apelante (aval), e, por consequência, é ele parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda.

6. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos 

em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios 

avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda 

executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).

7. “[...]. Responde pelas obrigações decorrentes do contrato de 
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empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, 

assume a posição de devedor solidário no referido contrato. Recurso 

especial não conhecido.” (REsp 107.245/GO, Rel. Ministro BARROS 

MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 16/09/2002, p. 

187).

8. A Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que 

os juros remuneratórios só serão considerados extorsivos quando 

fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do 

mercado (REsp. 1.061.530/RS).(Ap 79982/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Ora, no caso em tela, uma vez que o autor confessou já ter recebido o 

valor dos honorários relativos à ação possessória, vindo, posteriormente, 

a devolvê-los ao reclamado, sugerindo, dessa forma, que renunciou a 

verba - já que não apresentada nos autos justificativa para tal conduta –, 

afigura-se absolutamente contraditória a postura do advogado em acionar 

judicialmente o cliente para receber os valores, ofendendo, dessa forma, a 

legítima expectativa deste último de não mais ser cobrado pelos 

honorários. Aliás, embora o tema careça de mais elementos probatórios 

nestes autos, a devolução voluntária da verba pelo autor sugere, a 

princípio, uma possível falha na prestação do serviço advocatício, o que 

teria culminado na extinção da ação possessória, circunstância que só 

reforça o descabimento do pretendido arbitramento de honorários.

Em outra quadra, alega o requerente que, relativamente aos três 

procedimentos administrativos nos quais patrocinou a defesa do réu, os 

honorários foram pactuados em R$ 30.000,00 para cada processo.

 Contudo, assevera a parte ré, nesse tema, que a verba honorária foi 

fixada em, no máximo,R$ 20.000,00 para todos os procedimentos em 

questão, sendo devidamente paga por meio de cheque, dinheiro, gados e 

horas trabalhadas em trator de propriedade do requerido.

Na fase probatória, a parte ré não se desincumbiu de demonstrar o 

alegado pagamento dos honorários, não juntado qualquer documento que 

evidencie a satisfação da obrigação, pelo que descumpriu o disposto pelo 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, o autor apresentou prova testemunhal que, embora 

desconhecendo a relação contratual existente entre as partes, revela que 

os honorários cobrados pelo advogado em demandas semelhantes 

aproximam-se muito mais do valor alegado na inicial que aquele sustentado 

pelo réu. Nesse sentido, declarou a testemunha Álvaro Luiz Bandeira: 

“Não tem conhecimento dos fatos alegados na ação; conhece o Dr. Mévio, 

de quem é cliente; não tem conhecimento de causas patrocinadas por ele 

em favor de Luiz Moro; nunca teve problemas com o Dr. Mévio; tem duas 

causas ambientais na esfera administrativa, junto a SEMA, patrocinadas 

pelo Dr. Mévio, sendo cobrado R$ 35.000,00, por cada uma; o autor 

fornecia recibo quando do pagamento dos honorários”(sublinhei).

Conforme dispõe o artigo 227 do Código Civil, vigente à época do contrato 

entre as partes, “Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente 

testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse 

o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram 

celebrados”. No mesmo sentido, preconizava o artigo 401 do CPC/73 

(então vigente), que “A prova exclusivamente testemunhal só se admite 

nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo 

vigente no país, ao tempo em que foram celebrados”.

Na espécie vertente, é certo que a existência do negócio jurídico 

prescinde de qualquer prova já que admitida incontroversamente pelas 

partes, além de demonstrada documentalmente nos autos a atuação do 

advogado na defesa dos interesses do réu. Nada obstante, quanto ao 

valor do contrato, enquanto elemento essencial da avença, tem-se que 

deve ser aplicado o limite previsto nas normas acima citadas, sobretudo 

porque o depoimento testemunhal acima transcrito, embora sugira o valor 

habitualmente cobrado pelo autor em lides administrativas, não trouxe 

elementos concretos relativos ao contrato verbal firmado entre as partes.

Nessa ordem de ideias, são devidos ao reclamante, a título de honorários 

advocatícios, o correspondente a 10 (dez) salários mínimos por cada um 

dos três procedimento administrativos nos quais fez a defesa do 

reclamado, totalizando, assim, 30 (trinta) salários mínimos, observando-se 

o valor vigente à época da apresentação de cada defesa/recurso 

administrativo pelo advogado nos processos em questão.

Assim, o caso é parcial procedência da pretensão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

arbitrar em favor do autor honorários advocatícios nos seguintes termos, 

os quais deverão ser pagos pelo requerido: 12 URH, com base nos 

valores da tabela de honorários da OAB/MT vigente à época da 

contestação oferecida do Processo nº 1063-11.2010.811.0040 (cód. 

57.233 – fls. 69); 17 URH, com base nos valores da tabela de honorários 

da OAB/MT vigente à época do ajuizamento da Ação de Rescisão 

Contratual nº 12/2005 (cód. 46.689 – fl. 416); 13 URH com base nos 

valores da tabela de honorários da OAB/MT vigente à época do 

oferecimento de impugnação/contestação nos Embargos de Terceiro 

416/2005 (cód. 63.285 – fl. 535); 10% (dez por cento) sobre o valor da 

Ação Cautelar de Busca e Apreensão nº 230/2005 (cód. 43.798 – fl. 299); 

10 (dez) salários mínimos vigentes à época da defesa oferecida no 

Procedimento Administrativo nº 02054.000486/2010-66 (fl. 821); 10 (dez) 

salários mínimos vigentes à época da defesa oferecida no Procedimento 

Administrativo nº 02054.000487/2010-19 (fl. 930); e 10 (dez) salários 

mínimos vigentes à época da defesa oferecida no Procedimento 

Administrativo nº 499.334/2010 (fl. 1016).

 Sobre tais valores deverão incidir correção monetária desde o presente 

arbitramento, bem como juros de mora a partir do trânsito em julgado desta 

sentença [AgRg-Ag 1144060/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado 

em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª 

Turma, julgado em 27/10/2009;EDcl-REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010; AgInt nos 

EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017].

Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recíproca, deverá o réu ressarcir 50% (cinquenta por 

cento) das custas adiantadas pelo autor, ao passo que cada parte arcará 

com os respectivos honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, DÊ-SE vista ao autor para promover o de 

direito no prazo de 20 (vinte) dias. Transcorrido in albis o prazo, 

ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do interessado.

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

 Sorriso-MT, 22 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102428 Nr: 5351-94.2013.811.0040

 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: GABRIEL BRITES DE LEONEL, RENATA BRITES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECI FATIMA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159

 “Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO o pedido de substituição da testemunha 

conforme pleiteado no item 2 acima, o que faz com fundamento no art. 

451, III, do CPC. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva da 

testemunha Marlene de Matos. Com o retorno da missiva, bem como da 

precatória expedida para oitiva da testemunha Silmara Rodrigues Pereira, 

DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar pelo 

autor, para a apresentação das razões finais escritas, nos termos do 

artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na sequência, conclusos 

para sentença. Saem os presentes intimados.” Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 14h12min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei o presente termo.

Sorriso/MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 109960 Nr: 2234-61.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MEGUIRDES FERNANDES, JOSELITO SOUZA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO CHORRO DE ARAUJO ESTRELA, 
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INÊZ NEGRI, MELITA PEROZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON ANTONIO DE BONA - 

OAB:18.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 “Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO o pedido do item 5 acima, facultado ao 

advogado a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, a indicação de eventual 

novo endereço da testemunha Andréia Resende Santos de Melo Fonseca, 

sendo que, se informado novo endereço e ele for de outra comarca, fica, 

desde já, determinada a expedição de carta precatória par a oitiva da 

testemunha supracitada. Outrossim, DETERMINO a expedição de cartas 

precatórias para oitiva da testemunha Luciana de Bona Tschope arrolada 

pelos requerentes, no pleito de fl. 146, bem como das testemunhas Andre 

Luiz Oliveira Teixeira e Michele Dayrell Lanha Teixeira, arroladas pelos 

requeridos, no pleito de fl. 152/153. Com o retorno das missivas 

devidamente cumpridas, DÊ-SE vista às partes o prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias, a iniciar pelo autor, para a apresentação das razões finais 

escritas, nos termos do artigo 364, § 2º, do Código de Processo Civil. Na 

sequência, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados.” 

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 15h30min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Camila Terebinto, Estagiária de Gabinete, digitei 

o presente termo.

Sorriso/MT, 23 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DE OLIVEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFICIADORA DE GRAOS PORTO SEGURO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004099-97.2017.8.11.0040. AUTOR: 

CLEITON DE OLIVEIRA MAGALHAES RÉU: BENEFICIADORA DE GRAOS 

PORTO SEGURO LTDA Vistos, e etc. Cuida-se de ação de indenização por 

danos morais e estéticos ajuizada por Cleiton de Oliveira Magalhães em 

face de Beneficiadora de Grãos Porto Seguro Ltda., ambos qualificados 

nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. A inicial foi 

recebida conforme id nº 11039235, determinando a realização de 

audiência de conciliação/mediação e a citação do requerido. A sessão de 

mediação foi realizada conforme termo sob id nº 12251788, havendo 

composição entre as partes para resolução do litigio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente extinção. No id nº 12575650 o 

patrono da parte autora requereu a reserva dos honorários contratuais 

sobre o valor acordado. Vieram os autos conclusos É o relatório. Decido. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio. Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte 

integrante desta sentença, fazendo-o com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. 

As custas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

sob o valor da causa, deverãos ser pagas por ambas as partes em fração 

igual, conforme art. 90, § 2º, do CPC, todavia, fica suspensa a cobrança 

em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita. Defiro o pedido de reserva de honorários contratuais, mormente 

porque juntado o contrato de prestação de serviços advocatícios (id nº 

12576115) devidamente assinado pelas partes, conforme art. 22 da Lei nº 

8.906/94 que dispõe que “se o advogado fizer juntar aos autos o seu 

contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento 

ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por 

dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar 

que já os pagou”. Assim, deverá o requerido reservar 30% (trinta por 

cento) do valor acordado nestes autos para pagamento diretamente ao 

patrono do requerente, conforme dados bancários no id nº 12575650. 

Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001958-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI MENEGATTI (EXECUTADO)

EDSON MENEGATTI (EXECUTADO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99338 Nr: 1954-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO BINOTTO

 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: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 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. 

164.

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.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005175-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005175-59.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 8.422,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[RURAL (ART. 48/51), ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDOMIRO DOS SANTOS 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Tendo em vista a necessidade de comprovação da atividade rural 

exercida pela parte autora, designo o dia 08/08/18 às 14h15min para a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes e 

seus procuradores. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1°, do 

NCPC, cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas, por ele 

arroladas, da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005375-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005375-66.2017.8.11.0040. AUTOR: 

FRANCISCO DE MATTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Tendo em vista a necessidade de comprovação da 

atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 08/08/18 às 

17h00min para a realização de audiência de instrução e julgamento. 

Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, conforme disposto 

no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte intimar as 

testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002620-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FAITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002620-35.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ROSA MARIA FAITA 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002517-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO BATISTA RIBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002517-28.2018.8.11.0040. AUTOR: 

HILARIO BATISTA RIBAS 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 HILARIO 

BATISTA RIBAS 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, continua impossibilitada de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio judicialmente concedido nos autos n. 50129. É o sucinto relatório. 

Decido. Compulsando os autos da presente ação, verifico que se trata de 

ação idêntica a ajuizada sob o Código Apolo n° 50129. A ação Código 

Apolo n° 50129 fora julgada em 08/04/14, condenando o requerido à 

concessão da aposentadoria por invalidez à parte autora, porém, o mesmo 

pende de análise, pelo E. TRF1, do recurso de apelação interposto INSS. 

Sustenta o autor que a incapacidade, anteriormente auferida naquele feito, 

permanece, e, estando àquela lide pendente, cabe ao mesmo requerer, 

naquele feito, ao relator do recurso interposto, o cumprimento da tutela 

antecipada outrora concedida ou, ainda, seu revigoramento. Posto isso, 

nos termos dos artigos 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, do NCPC, RECONHEÇO A 

LITISPENDÊNCIA nesta ação em relação ao processo de n° 50129, 

JULGANDO EXTINTO o presente, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 485, inciso V, do NCPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, as quais ficarão suspensas, por 

força do art. 98, §3º, do NCPC. Sem honorários, eis que não houve 

contraditório. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002572-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADELIRIO RABELO FLORENCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002572-76.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANTONIO ADELIRIO RABELO FLORENCIO RÉU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária de concessão de benefício de auxilio-acidente c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por ANTONIO ADELIRIO RABELO 

FLORENCIO em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende, em sede de 

tutela, que o requerido seja condenado a implantar o benefício. No mérito, 

busca a procedência do pedido para que o requerido seja condenado ao 

pagamento de auxílio-acidente, acrescidos de seus consectários legais, 

além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora 

que em razão do acidente sofrido em novembro/2008, teve sua 

capacidade laborativa reduzida. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão do benefício de auxílio-acidente lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação o 

benefício lhe seja concedido 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. Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos 

nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da 

tutela de urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da 

antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 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 perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma 

medida de antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de 

urgência antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a 

verossimilhança do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento 

aos pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos, eis que, a concessão 

do benefício ao final da demanda não causará qualquer prejuízo à parte, 

pois a mesma está exercendo atividade laborativa, recolhendo 

contribuições previdenciárias, conforme CNIS juntado aos autos no Num. 

13248123. Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002605-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PESSOA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002605-66.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA PESSOA DA SILVA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido de tutela 

de urgência ajuizada por MARIA PESSOA DA SILVA em face do INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos 

autos, em que pretende que o requerido seja condenado implantar o 

benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. No mérito, busca a procedência do pedido 

para que o requerido seja condenado ao pagamento de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença, conforme verificada a incapacidade da parte 

autora, acrescidos de seus consectários legais, além de custas e 

honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença, suscitando, assim, que o 

benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que ao 

final da presente ação o mesmo lhe seja concedido 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. Em que pesem os 

argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente os autos 

não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

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 perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Não há nos autos laudo médico indicando a 

incapacidade da parte autora, mas tão somente que se encontra em 

acompanhamento médico, sendo que a incapacidade somente restará 

comprovada após a realização da perícia judicial. Do exposto, ante a 

fragilidade das provas em fase de cognição sumária, INDEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida. 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: 1002619-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENIR CANDIOTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002619-50.2018.8.11.0040. AUTOR: 

WALDENIR CANDIOTO 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002678-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002678-38.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: RAIMUNDA VAZ DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não compareceu à perícia designada 

administrativamente em 27/03/18. Assim, deve a parte autora dar entrada 

em novo requerimento administrativo junto ao INSS, juntando o parecer 

administrativo, em caso de indeferimento do benefício. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito”. (STF. RE 631240 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM 

BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ) Deste modo, determino a 

intimação da parte autora, para que, no prazo de 30 dias, sob pena de 

extinção sem mérito por falta de interesse processual, dê entrada em 

pedido administrativo junto ao INSS, sob o qual deverá pronunciar-se em 

90 dias, sob pena de caracterização de lesão ou ameaça de direito. Vindo 

aos autos o parecer administrativo, cite-se a parte Requerida para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002680-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE CARVALHO EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002680-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA DE FATIMA DE CARVALHO EVANGELISTA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada MARIA DE FATIMA 

DE CARVALHO EVANGELISTA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos qualificados nos autos, em que pretende 

que o requerido seja condenado implantar o benefício de auxílio-doença 

que foi indeferido pela autarquia ré, requerendo tutela antecipada. No 

mérito, busca a procedência do pedido para que o requerido seja 

condenado ao pagamento de aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença na qualidade de segurada especial, conforme verificada a 

incapacidade da parte autora, acrescidos de seus consectários legais, 

além de custas e honorários advocatícios. Para tanto, relata a parte autora 

que está acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária. 

Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de tutela, a 

concessão do benefício de auxílio-doença na qualidade de segurada 

especial, suscitando, assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase 

de cognição sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido 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 
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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. Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, 

compulsando detidamente os autos não vislumbro, ao menos nessa 

quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência pleiteada. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos 

efeitos da tutela jurisdicional 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 perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. Depois, analisando detidamente os 

documentos juntados aos autos, não resta provada, em fase de cognição 

sumária, a carência exigida, na forma de segurada especial para 

concessão do benefício, haja vista que somente há nos autos um 

documento atestando a qualidade de segurada especial, em longínquos 

anos de 1981 (Num. 13335016 – pag 10). Do exposto, INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. 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: 1003760-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OILSON JOSE TAVARES ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003760-41.2017.8.11.0040. AUTOR: 

OILSON JOSE TAVARES ESPINDOLA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação para Concessão de 

Aposentadoria por invalidez c/c liminar de antecipação de Tutela, 

interposta por OILSON JOSE TAVARES ESPÍNDOLA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Foi proferida decisão 

no Num. 9148259 determinando a intimação da parte autora para juntar 

aos autos o requerimento administrativo indeferido pelo INSS, visando 

instruir o feito para análise, porém, a parte autora, até o presente 

momento, não juntou aos autos o requerimento administrativo, 

mantendo-se inerte (Num. 13238696). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação para Concessão de Aposentadoria 

por invalidez c/c liminar de antecipação de tutela, interposta por OILSON 

JOSE TAVARES ESPÍNDOLA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, em que foi determinada a intimação da parte 

autora para juntar aos autos o requerimento administrativo indeferido pelo 

INSS, a qual devidamente intimada permaneceu inerte. O TRF da 1ª Região 

entende que, não havendo requerimento administrativo anteriormente à 

propositura da ação, devem os autos ser extintos e, nos casos em que já 

prolatada sentença de mérito, tem entendido pela anulação da sentença 

ante a ausência do requerimento, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO AO RE631240. REPERCUSSÃO GERAL. 

SENTENÇA MANTIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral reconhecida, (art. 

543-B do CPC), Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, PLENÁRIO, 

julgado em 03/09/2014, DJe 10/11/2014, firmou entendimento no sentido de 

que a exigência de prévio requerimento administrativo para o manejo de 

ação judicial, na qual se busca concessão de benefício previdenciário não 

fere a garantia do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto inexistente o pedido 

administrativo anterior ao ajuizamento da ação, não há falar em lesão ou 

ameaça ao direito postulado. Ressalvou, no entanto, o colegiado da 

Suprema Corte que a exigência do prévio requerimento administrativo não 

se confunde com o exaurimento da instância administrativa. 2. No caso, a 

sentença extinguiu o processo (art. 267, IV, do CPC), em razão da inércia 

da parte autora em cumprir diligência determinada pelo juízo, relativa à 

juntar comprovante do requerimento administrativo, no prazo estipulado, 

para fins de benefício previdenciário. 3. Não comprovado o prévio 

requerimento administrativo e tomando-se por referência a decisão da 

Corte Constitucional impõe-se a extinção do feito. (grifei) 4. Apelação 

desprovida, para manter a sentença e extinguir o processo sem 

julgamento do mérito”. (TRF1. 1ª T. AC 0012580-23.2015.4.01.9199 / MG, 

Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.), e-DJF1 

p.387 de 17/07/2015) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DO PREVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 

RESISTÊNCIA AO MÉRITO DO PEDIDO. ADEQUAÇÃO AO RE631240. 

ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIAS. 1. O 

INSS na contestação e nas suas razões recursais não adentrou ao mérito, 

por entender ausente o interesse de agir ante o necessário prévio 

requerimento administrativo. 2. O STF decidiu no julgamento do RE631240 

com repercussão geral reconhecida: a) a exigência do prévio 

requerimento administrativo para caracterizar o direito de ação do 

interessado contra o INSS quando se tratar de matéria de fato e/ou 

processo não oriundo de juizado itinerante; b) para os processos 

ajuizados até a decisão: b.1) afastando a necessidade do prévio 

requerimento se o INSS houver contestado o mérito do lide; b.2) nas ações 

não contestadas no mérito, deve-se sobrestar o processo e proceder à 

intimação da parte autora para postular administrativamente em 30 dias, 

com prazo de 90 dias para a análise do INSS, prosseguindo no feito 

somente diante da inércia do INSS por prazo superior a esse ou se 

indeferir o pedido administrativo. 3. Nos processos sentenciados com 

resolução de mérito, sem que o INSS tenha oposto resistência ao mérito do 

pedido na contestação, nas razões ou nas contrarrazões recursais, e o 

processo subiu à Corte de apelação, caberá a esta aplicar o entendimento 

do STF em observância às regras e princípios constitucionais e 

processuais que melhor deem eficácia à decisão do RE 631240. 4. A 

condição de ação é matéria de ordem pública apreciada no início do 

processo e, na ausência de resistência ao pedido pelo réu, deverá o 

processo retornar ao estado inicial, para que seja oportunizado o 

saneamento da irregularidade, extinguindo o processo sem resolução de 

mérito, ante a inércia da parte autora, ou caracterizado o interesse de agir, 

abrir-se oportunidade para defesa de mérito na lide. O Juízo recorrido 

poderá-deverá adotar a providência que o caso requerer. Por isso deve 

ter plena jurisdição sobre a causa, demandando a anulação da sentença. 

5. Apelação parcialmente provida, para anular a sentença e determinar o 

retorno dos autos ao juízo de origem para fins de intimação da parte 

autora para que proceda ao requerimento administrativo no prazo de 30 

(trinta) dias, aguardando-se o prazo de 90 (noventa) dias para o INSS se 

pronunciar, após, a instrução deverá ter seu curso regular, inclusive com 

abertura de prazo para contestação de mérito”. (grifamos) (TRF1. 2ª T. AC 

0024240-14.2015.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), e-DJF1 p.810 de 17/07/2015) Desta forma, não pode 

este Juízo aventurar-se em receber a petição inicial quando ausente o 

requerimento administrativo e, em sede de reexame necessário ou de 

recurso de apelação, ter a sentença anulada com o reinício do feito, por 

inércia da parte autora. Portanto, o requerimento administrativo indeferido 

pelo INSS se faz necessário para comprovar a lesão ou ameaça de direito. 

Assim, não tendo a parte autora juntado o mesmo aos autos, caracteriza a 

falta de interesse processual. Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, 

sem resolução do mérito, consoante artigo 485, inciso I do Código de 

Processo Civil, diante da falta de interesse processual da parte autora. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

em conformidade com o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. No 

caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas 

processuais e dos honorários advocatícios deverá ser suspensa nos 

termos do art. 98, §3º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado, 

levem-se os autos ao arquivo com as anotações e baixas de estilo, 

inclusive na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005600-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005600-86.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. A 

parte requerida alegou, em sua contestação, a questão prejudicial de 

mérito de prescrição das verbas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. É o relatório. Decido. De proêmio, a 

legislação de regência (Lei n. 8.213/91) estabelece: “Art. 103. É de dez 

anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do 

segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de 

benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da 

primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. 

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 03/06/17 (Num. 10528477) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 31/10/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

08h50min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005265-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005265-67.2017.8.11.0040. AUTOR: 

LUZIA DA SILVA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Defiro a produção de prova pericial e para a sua 

realização nomeio para atuar como expert deste Juízo a Dra. Themis 

Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre 

outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de honorários 

de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da 

justiça, determina a fixação dos honorários periciais será limitado ao valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 

(três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 

do CNJ, determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 

(cinco) vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os 

honorários ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual 

arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita 

nomeada em razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela 

Justiça Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico 

e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 08h40min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006490-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HELANO DOS PASSOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006490-25.2017.8.11.0040. AUTOR: 

HELANO DOS PASSOS PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 31/05/17 (Num. 12168549) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 14/12/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 
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verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 26 de julho de 2018, às 

08h00min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. No mais, reitere-se novamente a 

intimação da equipe interdisciplinar forense para realização do estudo já 

determinado nos autos, no prazo de 60 dias, sob pena de serem adotadas 

as medidas administrativas pertinentes em relação ao servidor faltoso. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000339-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN NEIVA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000339-09.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GEOVAN NEIVA DE AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por 

GEOVAN NEIVA DE AQUINO, em face do INSS, na qual requer seja 

concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalide rural. 

Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora pertence à Comarca de Vera/MT. O § 3º do art. 

109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 

sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 

verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 

também processadas e julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou 

o entendimento de que, em ação proposta em face do INSS na justiça 

estadual, no exercício da sua competência delegada, é competente, de 

forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor para julgamento, 

eis que a competência delegada não autoriza ao autor alterar a comarca 

de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. 

A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª Região firmou 

entendimento de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da 

previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício 

da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do 

Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, 

improrrogável. 2. A Constituição da República de 1988 - CR/1988 garante 

ao segurado optar pelo ajuizamento da ação previdenciária na Justiça 

Estadual para facilitar o acesso, mas não autoriza a alterar a comarca de 

seu domicílio para escolher o juízo (grifei). Trata-se de competência 

funcional absoluta insusceptível de modificação e declarada de ofício 

(CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 

de 17/10/2014) 3. Embora a autora indique na inicial endereço do município 

de Tiros/MG, toda a documentação apresentada como certidão de 

casamento, CTPS, declarações escolares, documentos do imóvel rural etc 

comprovam que a autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A 

incompetência do juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e 

não a sua extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar 

a incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE VERA/MT, com as respectivas baixas e cautelas de 

estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95121 Nr: 6949-20.2012.811.0040

 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: EDUARDO SACKSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sede de tutela antecipada não foi implantado, expeça-se ofício à 

Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo 

constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 

DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Sem prejuízo, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1° 

Região para o reexame necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97014 Nr: 9011-33.2012.811.0040

 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: LUCI DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação constante nos autos de que o benefício concedido 

em sentença não foi implantado, expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, para fins de 

cumprimento desta decisão, no prazo de 15 dias, SOB PENA DA RECIDIVA 

CONFIGURAR, EVENTUALMENTE, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA E/OU RESPONSABILIZAÇÃO POR CRIME(S) DE 
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DESOBEDIÊNCIA/PREVARICAÇÃO, AO RESPONSÁVEL PELO 

DESCUMPRIMENTO.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação no prazo acima, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 186782 Nr: 2166-72.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DAMACENA, MARLY SMANIOTTO 

DAMACENA, SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, EDINO 

GNOATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVÂNIA CORADI - 

OAB:21742-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que a parte requerente não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não indicou o valor correto da causa, o qual deve corresponder ao 

seu conteúdo econômico, ou seja, o valor indicado na execução fiscal 

(STJ. 2ª T. AgInt no REsp 1701687/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 

J. 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

 Sendo assim, intime-se a parte embargante para emendar a inicial, em 15 

(quinze) dias, indicando o valor correto da causa, bem como recolher as 

custas sobre referido valor, ante o disposto no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial.

No mais, sem embargos quanto ao fumus boni iuris, constato que não 

restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

Ademais, não restam configurados os requisitos que dispõe acerca da 

tutela de evidência, dispostos no art. 311 do NCPC.

Sendo assim, caso emendado o valor da causa e recolhidas as custas 

devidas, RECEBO OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

determinando o prosseguimento da execução, nos termos do art. 919, 

caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art.17 da Lei 6830/80).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 115878 Nr: 6998-90.2014.811.0040

 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: PAULINO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao pedido de fls. 213-221, de expedição de ofício ao EADJ para 

reimplantação do benefício cessado administrativamente, registro que a 

Medida Provisória n. 767/2017, que reeditou a MP n. 739-2016, incluiu, 

inicialmente, os §§§11, 12 e 13 do art. 60 da Lei n. 8.213/91, fixando o 

prazo de cessação de 120 dias do benefício previdenciário concedido 

judicial ou administrativamente, quando da ausência de fixação de prazo 

na decisão que o concede.

 Posteriormente, referida MP foi convertida na Lei n. 13.457/17, a qual 

acrescentou ao artigo 60 da Lei n. 8.21391, o § 9º com a seguinte 

redação: “§9º - Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste 

artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da 

data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o 

segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do 

regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei”.

Assim, não há qualquer irregularidade na cessação do benefício 

administrativamente, pois está de acordo com a nova redação do art. 60, § 

9º, da Lei n. 8.213/91, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado às fls. 

213-221.

No mais, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Não havendo manifestação, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 107657 Nr: 192-39.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 124118 Nr: 1910-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MALACARNE SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 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:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 95704 Nr: 7597-97.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI EBERS

 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:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 80307 Nr: 5651-61.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA BRANDI HOHLENVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 58462 Nr: 1898-96.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 99101 Nr: 1712-68.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 54617 Nr: 4973-80.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 59529 Nr: 2827-32.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA, ELENICE APARECIDA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 90410 Nr: 2028-18.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DE SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 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:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 132796 Nr: 6750-90.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA ROVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 121673 Nr: 372-21.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAMARA ANDRADE DE LIMA - 

OAB:16035-A/MT, JOSIANE PILATTI - OAB:33.611/SC, MAURICIO 

VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado concordou com os cálculos apresentados 
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pelo exequente às fls.169, homologo-os 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.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 16596 Nr: 685-02.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMEDALC - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132/MT, MAURO CÉSAR LARA DE BARROS - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUSE DA SILVA PORTO - 

OAB:11173/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração manejados pela exequente, sob a 

alegação de omissão na sentença de fls. 176-178, com relação à extinção 

do crédito tributário pela prescrição, visto que o termo inicial do prazo 

prescricional, in casu, seria a entrega da declaração, que foi posterior ao 

vencimento do tributo (fls. 179-180).

É o relatório. Decido.

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, apresentando 

circunstância não levada em consideração quando da decisão impugnada.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO.

Isso porque, realmente o entendimento consolidado é de que, nos tributos 

sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo prescricional se inicia 

com o vencimento da obrigação ou a entrega da declaração, o que for 

posterior.

In casu, deve ser objeto de nota o fato de que não havia nos autos a 

informação de que a declaração teria sido entregue posteriormente, 

circunstância que só foi objeto de nota, pela exequente, agora, em sede 

de embargos de declaração.

Nesta toada, o documento de fls. 182 evidencia que a declaração dos 

tributos excutidos neste feito foi entregue em 28/05/1998, portanto, o 

ajuizamento da ação em 24/03/2003 se deu dentro do lapso prescricional, 

sendo de rigor o acolhimento dos embargos, rejeitando-se a prescrição 

reconhecida na decisão objurgada.

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO, para, 

com base na informação contida no documento de fls. 182, REJEITAR A 

PRESCRIÇÃO arguida pelo executado em fls. 66-94, CASSANDO a 

SENTENÇA proferida em fls. 176-178.

No mais, passo a análise da tese arguida na exceção de 

pré-executividade manejada pelo executado em fls. 66-94, qual seja: 

impossibilidade de redirecionamento ao sócio pela decretação da falência 

da pessoa jurídica executada e subsequente extinção das obrigações da 

falida.

A exequente rechaça os argumentos do executado em fls. 97-106, 

pugnando pela improcedência da exceção manejada, eis que presentes os 

requisitos para o redirecionamento.

Pois bem, da análise das razões apresentadas, verifica-se que a exceção 

manejada, neste ponto, merece guarida, visto que a prescrição já foi 

rejeitada, consoante fundamentação supra.

Isso porque, o redirecionamento, in casu, deu-se pela informação de que a 

empresa, por não funcionar mais em seu domicílio fiscal, teria se 

dissolvido irregularmente (fls. 37 e 49-50), aplicando-se, na íntegra, o 

entendimento pacificado do STJ, via Súmula 435 (fls. 54).

Porém, o executado informou às fls. 66-94 que não houve dissolução 

irregular da empresa, mas, sim, a decretação da falência (dissolução 

regular) desta, com a posterior extinção das obrigações do falido, 

consoante transcrição da sentença colacionada às fls. 68-69.

Em que pese a exequente indicar a ausência de provas, visto que o 

executado não juntou cópia da sentença citada, certo é que, em consulta 

ao Sistema Apolo, constata-se a existência de processo de falência 

(código nº. 5842), distribuído em 27/09/1999, constando, ainda, a 

sentença indicada pelo executado, devidamente lançada em 21/03/2006, 

estando, atualmente, o processo encerrado e arquivado.

Portanto, por óbvio, o redirecionamento da execução fiscal pela 

dissolução irregular não pode prevalecer, visto que a falência regular não 

se encaixa em tal hipótese.

De outro norte, o redirecionamento, em caso de falência da pessoa jurídica 

executada, consoante entendimento pacificado do STJ, é possível, porém, 

após o esgotamento do patrimônio da sociedade empresária falida e com a 

comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração à 

lei.

Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I 

- Em relação à indicada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 pelo Tribunal 

a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica 

apresentada pelo recorrente, qual seja a tese de que o prazo prescricional 

somente inicia com o encerramento do processo falimentar, tendo o 

julgador abordado a questão explicitamente, afastando a referida tese. II - 

Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), quando 

não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão 

recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo 

apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. III - Na hipótese de processo falimentar, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu no sentido de que a falência não equivale a dissolução 

irregular da empresa e que somente quando esgotados os bens da 

sociedade empresária falida é que a execução pode ser redirecionada 

para o patrimônio dos sócios gerentes, caso comprovada a prática de 

atos com excesso poderes ou infração à lei. (grifos nossos) Nesse 

sentido: AgRg no AREsp 128.924/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 3/9/2012; AgRg nos EDcl no 

REsp 1227953/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 

em 26/04/2011, DJe 03/05/2011. IV - Nesse panorama, considerando o 

termo a quo o encerramento do processo falimentar, ocorrido em 

21.3.2007, tem-se por afastada a prescrição. V - Agravo interno 

improvido. (TJMT – 2ª T. AgInt no REsp 1648735/RS. Rel. Ministro 

Francisco Falcão, J. 01/03/2018, DJe 06/03/2018)

Atento a tais premissas, constata-se que, ao que parece, o patrimônio da 

pessoa jurídica executada há muito se esvaiu, porém não há nos autos 

qualquer prova de prática de atos com excesso de poderes ou infração à 

lei, visto que meras conjecturas da exequente de que os bens da massa 

falida teriam sido desviados, notadamente quando o processo falimentar 

recebeu sentença com declaração de extinção das obrigações do falido 

(indicativo da regularidade), não se prestam à comprovação de infração à 

lei/excesso de poderes.

Posto isso, ACOLHO a exceção de pré-executividade manejada pelo sócio 

JOÃO CLAUDEMIR HENDGES, o que faço para EXCLUÍ-LO DO POLO 

PASSIVO da demanda, visto que NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS ao redirecionamento da execução fiscal manejada somente 

em face da pessoa jurídica da qual era sócio.

Preclusas as vias recursais, proceda-se com o necessário para exclusão 

do sócio João Claudemir.

No mais, intime-se a exequente para requerer o que de direito em cinco 

dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 82920 Nr: 1865-72.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 105772 Nr: 8863-85.2013.811.0040
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ROSA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDSON BELLATO - 

OAB:17124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado às fls.174, homologo-os 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.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$500,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 147453 Nr: 2746-73.2016.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 34437 Nr: 3581-13.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FÁBIO NEGRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, KARINA WU ZORUB - OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não há no ordenamento jurídico qualquer impedimento 

que a parte executada realize o pagamento, administrativo, do saldo 

devedor, indefiro o pedido de aplicação de litigância de má-fé formulado 

pela parte exequente às fls. 322-323.

No mais, expeça-se RPV dos valores remanescentes a serem pagos pela 

parte executada (R$8.289,68), bem como dos honorários advocatícios, já 

homologados à fl. 319.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 41911 Nr: 4728-40.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO ZILLI BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado nos 

autos, 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.: 55291 Nr: 5571-34.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNO SCHAFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA GOMES SARMENTO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Diante do teor da certidão retro, homologo os valores depositados nos 

autos (R$156.492,63) e, determino, desde já, o pagamento do alvará de fl. 

284 ao procurador da parte exequente, nos termos requeridos à fl. 

283-vº, mormente pela procuração com poderes para receber e dar 

quitação à fl. 26, bem como a preclusão da decisão de fls. 275-276 que 

determinou a expedição do Precatório expedido nos autos, conforme 

certidão de fl. 277.

 No mais, considerando que foi satisfeita a obrigação, 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.: 43083 Nr: 59-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÉIA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da certidão retro, homologo os valores depositados nos 

autos (R$220.127,57) e, determino, desde já, o pagamento do alvará de fl. 

217 ao procurador da parte exequente, nos termos requeridos à fl. 

216-vº, mormente pela procuração com poderes para receber e dar 

quitação à fl. 11, bem como a preclusão da decisão de fls. 209 que 

determinou a expedição do Precatório expedido nos autos, conforme 

certidão de fl. 210.

 No mais, considerando que foi satisfeita a obrigação, 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.: 188902 Nr: 3424-20.2018.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE MARIA DACANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GATTI - OAB:13.846/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando a ausência do advogado, devidamente intimado, 
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bem como a ausência das testemunhas, determino a devolução da 

missiva, mediante as baixas e anotações de estilo. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010292-82.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVANGELISTA COUTINHO RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA (EXECUTADO)

ADM DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLIVIA ZUCATO JULIANI ALVES ATHAIDE OAB - MT20533/O 

(ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010292-82.2012.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO EVANGELISTA 

COUTINHO RODRIGUES REQUERIDO: TRANSPORTADORA BATISTA 

DUARTE LTDA, ADM DO BRASIL LTDA I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.
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para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.
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DUARTE LTDA, ADM DO BRASIL LTDA I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010911-75.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE ELIZABETE FEIER DEFACCI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010911-75.2013.8.11.0040 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 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13306332. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010988-50.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON BRUNO OLIVEIRA NOBRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAHELLE INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 8010988-50.2014.8.11.0040 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 Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

do feito. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011044-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LANZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (EXECUTADO)

 

Processo: 8011044-83.2014.8.11.0040 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 Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

do feito. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENILTON RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8010173-82.2016.8.11.0040 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 Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista a 

diligência de Id. 13291523. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006359-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BIANCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO E MARCOLIN LTDA - 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 04 de JULHO de 2018, às 15:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003228-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PORTO RICO LTDA - ME (EXECUTADO)

ETIENIO SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Processo: 1003228-04.2016.8.11.0040 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 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13283424. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIVAN SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 04 de JULHO de 2018, às 16:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 04 de JULHO de 2018, às 16:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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 04 de JULHO de 2018, às 16:40 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON SOARES DE NORONHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (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 04 de JULHO de 2018, às 16:50 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001944-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA NAREZZI ORTEGA (EXECUTADO)

 

Processo: 1001944-24.2017.8.11.0040 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 Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço atualizado da parte Executada, tendo em vista a 

diligência de Id. 13327280. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002686-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO LUCIO SOUZA E SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1002686-49.2017.8.11.0040 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 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13268871. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 04 de JULHO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003092-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11692/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONERIO ALVES TOLENTINO (EXECUTADO)

 

Processo: 1003092-70.2017.8.11.0040 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 para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista a diligência de Id. 13282198. Sorriso/MT, 23 de maio de 2018. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 48732 Nr: 5636-63.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PEDRO FANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMIR VISCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 Processo: 5636-63.2008.811.0040 – CÓDIGO: 48732

C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé que 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 executada 

para se pronunciar no prazo de 05(cinco) dias, bem como no mesmo 

prazo as partes deverão manifestar se possuem interesse na produção 

de provas em audiência, com precisa indicação da pertinência, conforme 

determinação de fls.78 dos autos.

Sorriso/MT, 22 de Maio de 2018.

 Elite Capitanio

 Gestora Judicial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005676-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DAMACENA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005676-13.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JEAN DAMACENA SANTOS 

REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de 

ação de reconhecimento de promoção em ressarcimento de preterição 

ajuizada por JEAN DAMACENA SANTOS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, com os seguintes pedidos de mérito: a) Assim, diante do 

exposto, sem maiores delongas, dado a clareza do direito, REQUEREMOS, 

com base no art. 17, Parágrafo único, da Lei 10.076, que seja adequado a 

vida funcional do Requerente, de modo que seja concedido a sua 

promoção em ressarcimento de preterição, a graduação de Cabo PM, a 

contar de 02 de julho de 2014, quanto completou o interstício exigido por 

lei, com todos os efeitos retroativos, por razões da mais pura e lídima 

justiça. b) Se não for esse o entendimento, o que admitimos apenas por 

simples apego ao debate, que a promoção em ressarcimento de preterição 

à graduação de Cabo PM, tenha a data de 02 de dezembro de 2014; (...) 

Nesse contexto, verifico nos termos dos arts. 38, parágrafo único, e 52, 

ambos da Lei nº 9.099/95, que é vedada a prolação de sentença ilíquida 

no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. Assim, tendo em vista que 

será indispensável a fase de liquidação de sentença em caso de 

procedência do pedido do reclamante, hipótese vedada no âmbito deste 

juízo, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço a 

incompetência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para o 

julgamento do feito (art. 64, §1º, NCPC). Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
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PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM 

SEDE DE ACLARATÓRIOS. 1. A competência é questão de ordem pública, 

que não se submete aos efeitos da prescrição, devendo ser reconhecida 

de ofício pelo julgador, para que se possa alcançar a correta prestação 

jurisdicional. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. 

NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE COM 

O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO COMUM DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 2. Nos termos do arts. 

38, parágrafo único, e 52, ambos da Lei nº 9.099/95, é vedada a prolação 

de sentença ilíquida no âmbito do sistema dos Juizados Especiais. 3. Não 

compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as 

causas em que, atribuído valor meramente estimativo na inicial, o proveito 

econômico postulado pelo autor, uma vez liquidada a sentença, poderá 

ultrapassar o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, previsto no art. 2º, 

caput, da Lei 12.153/09. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DO 

RECURSO. 4. Verificada a adequada e integral solução da lide, pois não 

era a hipótese de se declarar, de ofício, a incompetência funcional desta 

Corte e do órgão a quo, descabido falar-se em omissão sanável pela via 

dos embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS 

E REJEITADOS. (Apelação nº 0365123-62.2015.8.09.0051, 4ª Câmara 

Cível do TJGO, Rel. Kisleu Dias Maciel Filho. DJ 29.08.2017). CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DA 

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA. DECLARAÇÃO DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM DECORRÊNCIA DA 

NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM 

EVENTUAL CONDENAÇÃO, COM A CONSEQUENTE REALIZAÇÃO DE 

PROVA COMPLEXA (PERÍCIA). ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTS. 27 

DA LEI 12.153/2009 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.099/1995. 

PRECEDENTES DESTE E. TJPR. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR 

NULA A DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

E RECONHECER COMO COMPETENTE O JUIZ DA VARA DA FAZENDA 

PÚBLICA DO FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA DA COMARCA DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ. (Processo nº 1683479-4, 5ª 

Câmara Cível em Composição Integral do TJPR, Rel. Carlos Mansur Arida. 

unânime, DJ 29.09.2017). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VANTAGENS 

PECUNIÁRIAS. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOESPECIAL 

DA FAZENDA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DA 

INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM EVENTUAL 

CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE 

SENTENÇA ILÍQUIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ARTS. 27 DA LEI Nº 

12.153/2009 E 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/1995. 

PRECEDENTES DESTE TJPR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. 

(Processo nº 1691979-4, 4ª Câmara Cível em Composição Integral do 

TJPR, Rel. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes. unânime, DJ 09.11.2017). 

Ante o exposto, reconheço a incompetência do juízo e, 

consequentemente, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o processamento do 

feito ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca. Intimem-se. SORRISO, 22 de 

maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002603-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELITA RIBEIRO STIEVEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO REQUERENTE: ROSELITA 

RIBEIRO STIEVEN REQUERIDO: CLARO S/A I - Em que pese a 

argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão 

da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais 

cobranças indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, 

diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da 

medida previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. II – Tendo em vista a verossimilhança e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar inverdades do alegado, DEFIRO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência já designada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006132-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO CHICHANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006132-60.2017.8.11.0040. REQUERENTE: AGNALDO CHICHANOSKI 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO SÍNTESE DA 

DEMANDA. Trata-se de reclamação proposta por AGNALDO 

CHICHANOSKI em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. 

Alega o reclamante que no dia 31 de outubro de 2016 levou seu veículo 

FORD/JEEP, Placas JYX-2307, RENAVAM N.º 00554063751, ao Lava Jato 

Estrela. Contudo, dois funcionários do estabelecimento pegaram o veículo, 

sem autorização, para andar na cidade, e desrespeitaram ordem de 

parada proferida pela Polícia Militar, empreendendo fuga em alta 

velocidade até o Lava Jato que trabalhavam. Diante da conduta, foram 

confeccionadas várias infrações de trânsito em desfavor do reclamante, 

que consequentemente, gerou a perda do direito de conduzir veículo em 

razão dos pontos acumulados. Postulou em sede liminar, a extinção dos 

pontos anotados em sua CNH, convertendo em definitiva ao final. A 

medida liminar foi indeferida (id. 11285282). Em contestação, o reclamado 

sustentou a presunção de veracidade e de legitimidade do ato 

administrativo (id. 11359022). Impugnação à contestação (id. 11394238). 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO. O feito dispensa produção de prova oral, 

razão pela qual procedo ao julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, 

do NCPC. DO MÉRITO. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual, 

viabiliza-se o exame de mérito. Conforme consta nos autos, o reclamante 

fora penalizado administrativamente pelo reclamado pelo cometimento das 

seguintes infrações de trânsito cometidas nesta urbe: AUTO DATA DA 

INFRAÇÃO NATUREZA PONTOS PLACA ID. NO PROCESSO MTA1539494 

31/10/2016 12:00 GRAVE 5 JYX2307 10929258-Pág.2 MTA1539497 

31/10/2016 12:00 GRAVISSIMA 7 JYX2307 10929258-Pág.3 MTA1539488 

31/10/2016 12:00 GRAVE 5 JYX2307 10929258-Pág.4 MTA1539490 

31/10/2016 12:00 GRAVISSIMA 7 JYX2307 10929258-Pág.5 MTA1539487 

31/10/2016 12:00 GRAVISSIMA 7 JYX2307 10929258-Pág.6 MTA1539498 

31/10/2016 12:00 GRAVISSIMA 7 JYX2307 10929258-Pág.7 MTA1539489 

31/10/2016 12:00 GRAVE 5 JYX2307 10929258-Pág.8 MTA1539496 

31/10/2016 12:00 LEVE 3 JYX2307 10929258-Pág.9 Compulsando os 

documentos juntados aos autos, restou comprovada a versão 

apresentada pelo reclamante, porquanto a própria Polícia Militar lavrou 

boletim de ocorrência no dia 31/10/2016, indicando às 11h como horário 

dos fatos. Os Policiais relataram que estavam em rondas, quando na Rua 

Lions Clube, no Bairro Novas Campos, visualizaram os suspeitos com o 

veículo em alta velocidade, deram ordem de parada, acionaram os sinais 

sonoros, mas foram ignorados, ao passo em que os suspeitos 

aumentaram ainda mais a velocidade, colocando a vida de terceiros em 

risco. Após, conseguiram aborda-los na Perimetral Sudoeste, em um lava 

jato, onde os mesmos informaram que trabalhavam no local e que na 

ocasião pegam o veículo com ordens do responsável do local. Porém, 

segundo o responsável pelo lava jato, eles foram buscar o veículo, e 

aproveitaram para dar uma volta (id. 10929234-Pág.2-3). Ademais, 

verifica-se que na mesma data o proprietário do lava jato registrou boletim 

de ocorrência, reforçando a versão apresentada pelo reclamante, 

vejamos (id. 10929234-Pág.4-5): É proprietário de um lava jato “Lava Car 

Estrela” narra que nesta data e hora o mesmo pegou um JEEP de um 

cliente em sua empresa e levou para o Lava Jato, ocorre que dois 

funcionários “menoes” pegaram o JEEP sem seu consentimento ou 
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autorização e saíram da cidade para dar uma voltas ocorre que a 

guarnição da PM ao avistalos, deu ordem de parada porém estes 

desobedeceram saíndo em alta velocidade oferecendo riscos aos mesmos 

e para terceiros, que só pararam com o referido JEEP no lava jato minutos 

depois. Nesse passo, consoante a prova coligida nos autos, resta 

caracterizado que o reclamante não foi o condutor responsável pelas 

infrações, pois no momento das infrações o veículo estava sento utilizado 

p e l o s  m e n o r e s  M . D . d o s . S .  e  J . G . P . d e . S . ,  s e m  o 

conhecimento/consentimento do reclamante. Calha destacar que, a 

responsabilidade do proprietário em arcar com eventuais multas, só faz 

sentido quando o veículo está em seu poder, em condições de ser 

utilizado por ele próprio ou por terceiros, com seu consentimento, não 

podendo ser responsabilizado por infrações cometidas por terceiros que 

utilizam seu veículo contra sua vontade, conforme entendimento 

jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES 

COMETIDAS POR TERCEIRO SEM CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO. 1. 

Trata-se de ação ordinária, em que pretende a parte autora a declaração 

de nulidade de infrações de trânsito cometidas por terceiro, que pegou 

seu veículo em garagem terceiro, sem sua autorização. 2. Segundo consta 

dos autos e do depoimento do próprio condutor (fl. 13), o veículo estava 

estacionado em uma garagem, sendo retirado por ele, funcionário, sem 

autorização do proprietário do veículo. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71005529326, 

Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei 

dos Santos Coelho, Julgado em 15/07/2016) Com efeito, ainda que os atos 

administrativos gozem de presunção de legitimidade, veracidade e 

legalidade, a presunção, por ser relativa, sucumbe diante da presença de 

provas em sentido contrário, não desconstituídas pelo reclamado (art. 373, 

II, NCPC), nesse sentido: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS 

ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTARQUIA. DETRAN-SP. Os atos 

administrativos produzidos por autarquia possuem presunção relativa de 

legitimidade, que poderá ser infirmada por meio das provas trazidas aos 

autos pelo administrado. O apelante não trouxe elementos com o condão 

de alterar a r. Sentença, que fica mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. 

(TJ-SP - APL: 10139034920148260114 SP 1013903-49.2014.8.26.0114, 

Relator: José Luiz Germano, Data de Julgamento: 23/09/2016, 12ª Câmara 

de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2016) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de declarar a nulidade dos 

autos de infrações objeto da lide, determinando o cancelamento da 

inscrição das infrações junto ao cadastro do veículo do reclamante, bem 

como do gravame de pontos em seu prontuário, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Dispensado o reexame necessário (Lei n. 12.153/09, art. 11). Isento 

de custas e honorários (Lei n. 12.153/09, art. 27, c/c Lei n. 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 23 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 131722 Nr: 6237-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY LAND GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Considerando os termos da audiência admonitória de fls. 53/53v, não 

consta nos autos até o presente momento qualquer notícia de 

descumprimento das condições fixadas.

Dessa forma, considerando o cálculo de pena de fl. 74, designo audiência 

admonitória para o dia 08 de junho de 2018, às 18h00min.

Intime-se o reeducando no endereço constante na fl. 53.

Intime-se o Ilustre Advogado de fl. 50 e o Ilustre Defensor Público.

Ciência ao MPE.

Comunique-se nos autos Código 112250 da Segunda Vara Criminal desta 

Comarca, informando o endereço do reeducando constante na fl. 53.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 190917 Nr: 4665-29.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAS HENRIQUE RODRIGUES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON RIVAROLA ROCHA 

- OAB:10.494/MS

 Processo nº. 4665-29.2018.811.0040.

Código nº. 190917.

P.E.P.

Vistos etc.

Autos de Execução de Pena formalmente em ordem. Guia de execução 

conforme o art. 106, Lei 7.210/84.

Em consulta aos Antecedentes Criminais do reeducando, verifica-se que 

não possui outro PEP em andamento.

Intime-se o reeducando, pessoalmente, com cópia da guia de execução 

penal de fls. 5.

Desde já designo a data de 15 de junho de 2018, às 17:00min, para 

audiência admonitória do reeducando.

Intime-se o reeducando e seu Ilustre Advogado e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Consigno que a data de início e fim acerca do cumprimento da pena será 

suprida com o início do cumprimento da pena pelo reeducando.

Sem prejuízo, certifique-se a Sra. Gestora conforme requerido no 

paragrafo III da cota ministerial.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

atualize-se a Sra. Gestora o cálculo da pena.

Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, em 22 de maio de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 187208 Nr: 2429-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WENDER PEIXOTO DOS SANTOS, 

MICAEL OLIVEIRA MEDEIROS, RODRIGO FELIPE DA SILVA PINHEIRO, 

RODRIGO FELIPE DA SILVA PINHEIRO, FLAVIO HENRIQUE ROSA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1-Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2-Para oitiva 

das testemunhas faltantes, a saber o Cap PM INACIO, Investigadores 

ALAN e LUCIEL, testemunhas de defesa já arroladas e, ainda, 

interrogatorio dos reus, redesigno a presente oralidade para o dia 

05/06/2018 às 10:20 horas, para tanto, OFICIE à PMMT e PJC conforme 

ORDEM DE SERVIÇO do juízo, bem como observe regras de regência do 

CPP segundo decisão abaixo. 3-caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, a defesa deverá informar por completo o endereço 

da testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. 4-Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. 

Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a consignar, às 09:30 foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. MM. Juiz: 
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____________________________________ Promotor(a) de Justiça: 

____________________________________ Defensor(a) Público(a): 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d v o g a d o ( a ) : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d v o g a d o ( a ) : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188040 Nr: 2940-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CRISTINA CONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Certifico e dou fé, que considerando a certidão de fl. 71 remeto o 

presente para INTIMAÇÃO do advogado de defesa a fim de apresentar 

sua defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 91589 Nr: 3566-34.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- Vistas ao 

MPE para manifestar sobre o endereço atualizado da vitima DEJANE 

CARLA ALVES, no prazo de 03(tres) dias, pena de preclusão. 3- Ao 

demais, para oitiva da vítima DEJANE CARLA ALVES e interrogatório do 

reu, em continuidade, designo esta oralidade para o dia 12/06/2018 às 

08:30 horas. 4- É dever da parte que fizer tal requerimento fornecer o 

endereço e os elementos necessários para a identificação da mesma, 

acaso seja conhecida apenas alguma alcunha ou apelido de família e o 

processo não dispor de outras informações complementares“A parte pode 

comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de 

intimação; presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la”; e 

agora, equipara-se à regra do art. 455, do novo CPC/2015, sem embargo 

de menção aos arts. 221 e 222, do CPP. 5- Saem os presentes intimados. 

Expedindo o necessário. Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a 

consignar, às 09:00 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes. MM. Juiz: ____________________________________ 

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________ 

Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140804 Nr: 11008-46.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVES MOREIRA, RAFAEL BALZAN, 

ANDERSON AUGUSTO BOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284/A, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868/A

 CONDENO os réus ISRAEL ALVES MOREIRA e RAFAEL BALZAN, como 

incursos nas penas do art.14, da Lei 10.826/03, e para ABSOLVER 

ANDESRSON AUGUSTO BOSA.Em observância as diretrizes dos arts. 59 

e 68 do Código Penal pátrio, passo a dosar a pena imputada ao réu, 

consoante a adequação típica direta ou indireta aferida, a saber:O preceito 

estatuído pelo tipo penal do art. 14, caput, da Lei 10.826/03 estipula pena 

de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e ao pagamento de multa, nos 

termos do art.49, do CP, para a adequação típica direta sub examine. I - 

DO ACUSADO ISRAEL ALVES MOREIRA:l a pena passa a ser de 02 anos 

de reclusão, que desde já a torno como definitiva a míngua de causa de 

aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas:Conforme 

regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao 

pagamento de 20 (vinte) dias-multaA pena será cumprida em regime inicial 

aberto, Substituição Por Pena Restritiva De Direito:Substituo a pena 

privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos 

consistente em prestação de serviço a comunidade, e prestação 

pecuniária, as quais deverão ser cumpridas mediante condições e termos 

fixados oportunamente pelo competente juízo da Vara de Execuções 

Penais, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.Condeno o 

acusado ao pagamento das custas e despesas processuais.II – DO 

ACUSADO RAFAEL BALZAN:Da pena de reclusãoa pena passa a ser de 

02 (dois) anos de reclusão, que desde já a torno como definitiva a míngua 

de causa de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas. Da 

pena de multa:condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) 

dias-multa.Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo nacional vigente. Regime inicial: A pena será cumprida em 

regime inicial aberto, Por Pena Restritiva De Direito:Substituo a pena 

privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos Nos termos 

do art. 44, §2°, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 

02 restritivas de direito, consistente em prestação de serviço a 

comunidade, e prestação pecuniária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 143293 Nr: 425-65.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Processo: 425-65.2016.811.0040 Código 143293

VISTOS/MV

Destarte, considerando o conflito de pauta de audiências com a 1ª Vara 

Criminal (atuação do mesmo membro da DPE bem como Promotor de 

Justiça), redesigno a oralidade em comento para o dia 19/06/2018, às 

17:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140136 Nr: 10690-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alex sandro monarin - 

OAB:7874-B

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a parte requerida, acerca da audiência que se realizará 

no dia 20/06/2018, com início às 16h, no fórum desta comarca.

 Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 123635 Nr: 1614-15.2015.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Processo: 1614-15.2015.811.0040 (Código 123635)VISTOS/MV.Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Malgrado o Ministério Público tenha requerido nova intimação do 

réu para que apresente advogado ou expresse desejo de constituir 

assistência da Defensoria Pública, e embora a certidão de fl. 48 conste 

que o mesmo não possui advogado constituído, o acusado já constituiu 

advogado nos autos, bem como apresentou resposta escrita à acusação 

à fl.45.Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 20/06/2018 às 17:30 horas.(...). Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.Sorriso/MT, 24 de novembro de 

2017.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 140136 Nr: 10690-63.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alex sandro monarin - 

OAB:7874-B

 Processo: 10690-63.2015.811.0040 (Código 140136)

VISTOS/MV.

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória.

Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não incidência 

das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et seq, 

ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/06/2018 às 16:00 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha procedimental deste 

processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) 

previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo CPP.

As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais 

deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e 

obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, 

condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência ex vi exegese dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação.

Requisite à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) militar(es) e 

comunique 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 ut norma cogente dos §§ 2º e 3º 

do artigo 221 do CPP.

 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 ss, respectivamente, notadamente a não suspensão da 

marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 19 de outubro de 2017.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241448 Nr: 9539-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no prazo 

de dez dias, informar nos autos a data de nascimento e filiação do 

executado, bem como a data de vencimento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9788 Nr: 82-83.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHELL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCESCHI FERRARINI & CIA LTDA, 

TRANSPORTES SABIÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e em que pese o teor da 

petição de fl. 425, a verdade é que não se está cobrando diligência futura, 

mas diligência já realizada pelo Oficial de Justiça quando da intimação do 

executado e do atual proprietário do posto de combustível às fls. 400 dos 

autos. Desta forma, o que deve ser promovido é o pagamento das 

diligências já realizadas. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar a advogada da parte autora para promover a 

complementação das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça 

(certidão de fl. 400) no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais), devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, selecionando o 

Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussu Ribeiro, 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.: 248510 Nr: 15428-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKERO MASSAHUKI YANASE KAWAKITA, KAROLINE 

HARUE YANASE KAWAKITA, TAKERO MASSAHUKI YANASE KAWAKITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ YANASE, Severina Ferreira 

Yanase, Severina Ferreira Yanase, RICARDO FERNANDO YANASE, 

ROGERIO YANASE, LUCIANO MASSAHIRO YANASE, LUCIANO 

MASSAHIRO YANASE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 123/126.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279861 Nr: 8898-24.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVR TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:25.276-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido cumprimento de liminar de busca e apreensão, 

requerida por BANCO VOLVO (BRASIL) S/A em face de SVR 

TRANSPORTADORA E SERVIÇOS LTDA. ME, nos moldes autorizados pelo 

§ 12 do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

A parte autora relata que tramita na 17ª Vara Cível da Comarca de Campo 

Grande/MS, ação de busca e apreensão em face da parte demandada, 

tendo sido deferido, naqueles autos, medida liminar de busca e apreensão 

do veículo descrito na inicial.

Aduz que o veículo fora localizado em Tangará da Serra/MT e, com 

amparo no § 12 do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, requer o cumprimento 

da liminar nesta Comarca.

A parte autora instruiu o pedido com cópia da inicial (fls. 13/22) e da 

decisão que deferiu a busca e apreensão (fl. 23).

Diante disso, DEFIRO a busca e apreensão, conforme pretendido pela 

parte autora, ressaltando que o veículo será depositado em mãos da parte 

autora ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135973 Nr: 6187-90.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAROLDO WILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Celso Rossi - 

OAB:4.122-A, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 103, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestar, no prazo de quinze 

dias, acerca da resposta de ofício de fls. 105/106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139937 Nr: 10463-67.2011.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO BRASIL FELIPE

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para que, no prazo de quinze dias, comprovem a distribuição 

das cartas precatórias de fls. 172/175, retiradas na data de 15.12.2017, 

tendo em vista as informações de fls. 185/189 de que não foram 

distribuídas cartas precatórias naquelas comarcas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO, 

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 1888, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar, no prazo de quinze dias, 

acerca das respostas de fls. 1891/1917, fls. 1919/1922 e petição do 

requerido de fls. 1923/1924.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169165 Nr: 10023-66.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA VALENTINA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURIS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204746 Nr: 18580-08.2015.811.0055

 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: ADRIANA NONATO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA NONATO QUEIROZ, Cpf: 

02304482163, Rg: 19493894, Filiação: Maria da Conceiçaõ Lima de 

Queiroz e Ornilton Nonato de Queiroz, brasileiro(a), solteiro(a), auxiliar de 

saude bucal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, para 

tomar ciência do levantamento de valores realizado nos autos, em favor 

de Franchini Advogados Associados ME, conforme Alvará Eletrônico de 

fls.194.

Despacho/Decisão: Vistos.EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora 

dos valores depositados nos autos (fl. 178-verso), exatamente como 

requerido à fl. 190, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNCG.No mais, PROMOVA-SE o cálculo das custas e taxa, como 

requerido à fl. 182, intimando-se para o pagamento no prazo de 10 

dias.Após, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 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, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 22 de maio de 2018

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209821 Nr: 1971-13.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 
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OAB:OAB/MT 21.150-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição do perito de fls. 85/87, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266388 Nr: 29418-39.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLS, CLEUNICE LOURENÇO DE CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico e dou fé que diante da certidão retro, remeto os autos ao setor 

de "matéria para imprensa", a fim de intimar os advogados da parte autora 

para requererem o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138628 Nr: 9046-79.2011.811.0055

 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: OCTÁVIO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TETILLA, MANOELA TAPIAS 

TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para que, no prazo de quinze dias, promovam a juntada do 

documento solicitado pelo perito às fls. 297/298.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108293 Nr: 6956-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267264 Nr: 30084-40.2017.811.0055

 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: JOAO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIA SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONIA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEVALDO ANDRADE REIS - 

OAB:OAB/RO 628, CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - OAB:23.592-O, 

EDSON BERNARDO ANDRADE REIS NETO - OAB:OAB/RO 1.207, EURICO 

SOARES MONTENEGRO NETO - OAB:OAB/RO 1.742, RODRIGO OTAVIO 

VEIGA DE VARGAS - OAB:OAB/RO 2.829

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 185/204 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271597 Nr: 2443-43.2018.811.0055

 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: VALDECIR DIAS CAVALHEIRO, MARILZA COSTADELLI 

CAVALHEIRO, VCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I – DECRETO a interdição de Vinicius Costadelli Cavalheiro qualificado nos 

autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE os curadores o Sr. Valdecir Dias Cavalheiro e a Sra. 

Marilza Costadelli Cavalheiro, ambos qualificados nos autos, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Vinicius 

Costadelli Cavalheiro, portanto, privado de, sem os curadores ora 

indicados, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de mera 

administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

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

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 117570 Nr: 7573-29.2009.811.0055
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4470-B, LIDIANE GALHARDO FERREIRA ABURAD - OAB:OAB-MT 

21581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo os advogados da parte autora, para efetuar o 

pagamento das custas processuais complementares, no valor de 8.024,00 

(oito mil e vinte e quatro reais), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

inscrição na dívida ativa e/ou protesto.

Valdeir Ferreira Lima

Técnico Judiciário

Mat. 7761

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275036 Nr: 4982-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWA, JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM 

GERAL

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

 I- DECRETO a interdição do Sr. José Assunção Sobrinho qualificado nos 

autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo 

estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE a curadora a Sra. Maria Aparecida de Assunção, 

qualificado nos autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 

755, inciso I, do CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando o Sr. José 

Assunção Sobrinho, portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

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

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência. As partes desistem do prazo recursal.

Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela 

Curadora.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento do 

interditando, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).

Expeça-se o termo de curatela definitivo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274349 Nr: 4494-27.2018.811.0055

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento de mandado, na Gleba Triângulo, neste município, devendo a 

guia de diligência ser retirada pelo site: www.tjmt.jus.br - Emissão de 

Guias Online - Emissão de Guia de Diligência, juntando o comprovante 

nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143318 Nr: 2839-30.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDO, GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT

 Certifico que nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da 

CNGCJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 104 a seguir transcrita: "CERTIFICO e dou fé, em cumprimento 

ao mandado de Intimação expedido dos autos com código nº 143318 e 

carga nº 161075 em que figura como Requerente: RUTE MARQUES DE 

OLIVEIRA, GABRIEL MARQUES DE SOUZA e como Requerido: ALDINEI DE 

SOUZA, que após as formalidades legais, NÃO FOI POSSIVEL INTIMAR O 

REQUERIDO: ALDINEI DE SOUZA, em virtude que o mesmo reside em 

Iporã-PR, conforme informação do seu pai JOSE VIRGILINO. O referido é 

verdade e dou fé, Tangará da Serra-MT, 20/04/2018. Antonio Augusto 

Ribeiro - Oficial de Justiça e Avaliador Judicial - Matricula 3191/TJ/MT."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241051 Nr: 9167-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPM, SRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de TERCEIROS INTERESSADOS E 

PÚBLICO EM GERAL, dos termos da respeitável sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão Tutela 

Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, requerendo a 

interdição de Silvana Ribeiro Lima, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Alega em síntese que a interditanda ajuizou ação previdenciária para fins 

de concessão de benefício previdenciário em razão do acometimento da 

doença de transtorno depressivo crônico CID 10 (F 33.3) e CID (F 32.3).
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Registra que a doença neuropsicológica tem afetado sobremaneira a vida 

da interditanda, em virtude de sofrer irritabilidade, ansiedade, apatia, 

sentimento de tristeza, frustração, dentre outros, motivos pelos quais vem 

causando prejuízos em sua atividade laborativa e social.

Aduz que a requerida apresenta quadro clínico crônico de depressão, de 

maneira que não apresentado melhoras sem o uso das medicações, e 

ainda, devido ao uso de substâncias psicoativas, a interditanda sofre 

efeitos colaterais, tais como sonolência, distúrbio do sistema nervoso, 

distúrbio oculares-visão turva e transtornos de memória, além dos 

distúrbios psicóticos.

Desse modo, requer a interdição de Silvana Ribeiro Lima, nomeando o 

requerente como curador definitivo desta.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/33.

A inicial foi recebida às fls. 35/38, sendo deferida a tutela de urgência 

pretendida na exordial.

Devidamente citada e intimada às fls. 41, a curatelanda compareceu à 

audiencia designada, momento na qual foi realizado sua entrevista. (fl. 

44/46 – mídia de fl. 47).

Constestação por negativa geral foi apresentada às fls. 50/51.

Relatório psicossocial acostado às fls. 54/56.

Parecer ministerial à fl. 58, manifestando favoravelmente a curatela 

específica para administração dos bens de Silvana Ribeiro Lima, 

nomeando o requerente como curador.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de Ação de Interdição c/c Pedido de Curatela e Concessão 

Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Maurio Pinto Magalhães, 

requerendo a interdição de Silvana Ribeiro Lima, a fim de decretar a 

interdição desta, nomeando o requerente como seu curador.

Inicialmente, sabe-se que a curatela tem por finalidade precípua preservar 

os interesses do curatelado/interditado, cuidando de tudo que diz respeito 

à sua pessoa e aos seus bens.

In casu, não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que 

possui melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado/interditado, a quem demonstre afeição ao incapaz.

Verifica-se, portanto, que a curatela constitui-se em instituto de interesse 

público, destinada, em sentido geral, a reger a pessoa ou administrar bens 

de incapazes que se encontram impossibilitados de regerem sua vida. 

Como o próprio nome diz, o instituto tem por finalidade preservar a defesa 

do curatelado/interditado, cuidando no que diz respeito a sua pessoa e ao 

seu patrimônio no limite da necessidade.

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar.

Nesse sentido é a jurisprudência:

 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE 

NOMEAÇÃO DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE 

VISA ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO 

BEM-ESTAR DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU 

CONFIRMADA. MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO 

IMPROVIDO. A curatela tem por finalidade precípua preservar os 

interesses do interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa 

e aos seus bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida 

àquele que tem melhores condições de zelar pelos interesses do 

curatelado, a quem demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o 

magistrado "a quo", com base no acervo probatório e visando o bem estar 

do interdito, nomeou curador quem demonstrou ser mais apto para o 

exercício do munus. Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso 

conhecido e improvido. Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 

2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, 

julgado em 30.06.2009)

 No caso em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições 

de reger por si só sua vida civil, uma vez que este possui Transtorno 

Depressivo Crônico (CID 10 F 33.3 e CID F 32.3) conforme laudo médico 

pericial de fl. 15/19.

Ademais, corroborando as alegações acima mencionadas, o estudo 

psicossocial aportado às fls. 54/56, também confirma que a interditanda 

não possui condições de ser integrada à vida comunitária e ao mercado 

de trabalho com a implementação e desempenho de atividades diárias.

Assim, vejo que o conjunto probatório aportado aos autos demonstram 

que a interditanda não possui condições de gerir os seus interesses da 

vida civil, demonstrando ainda que o requerente apresenta condições 

favoráveis para assumir o cargo de curador em prol da interditanda.

 Nesse sentido é a jurisprudência:

PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA 

NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA 

DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O 

EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS 

SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM 

PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J - D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos)

Com efeito, diante da comprovação das necessidades especiais do 

interditando nos autos, constato que esta não apresenta condições de por 

si só praticar os autos da vida civil ou mesmo gerir suas finanças e 

negócios.

Por conseguinte, conquanto o novo Estatuto, que alterou a redação do 

artigo 1.727 do Código Civil, no sentido de que sejam fixados limites ao 

exercício da curatela, abrangendo, a priori, os atos previstos no artigo 

1.728 do Código Civil, o qual diz respeito essencialmente à alienação e 

aquisição de bens, no caso sub judice também devem abranger os atos 

patrimoniais que possam ser entendidos como “de mera administração”.

Desse modo, verifico que a pretensão contida na exordial merece 

acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do laudo médico (fl. 

15/19) e estudo psicossocial (fls. 54/56) que a interditanda apresenta 

quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de gerenciar 

seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação do requerente 

como curador de Silvana Ribeiro Lima, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Posto isso, considerando tudo que dos autos consta, e em consonância 

com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

parte autora, razão pela qual:

I - DECRETO a interdição de Silvana Ribeiro Lima, qualificada nos autos, 

DECLARANDO-A relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação 

que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos;

II – NOMEIO-LHE curador o Sr. Maurio Pinto Magalhães, qualificado nos 

autos, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do 

CPC;

III – Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1772 do Código Civil Brasileiro, ficando a interditando 

Silvana Ribeiro Lima, portanto, privada de, sem o curador ora indicado, 

emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou 

ser demandado, e/ou praticar os atos de mera administração.

Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, 

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

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

 Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e art. 9º, inc. III, do 

Código Civil, registre a presente sentença no registro civil das pessoas 

naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional 

de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 

(uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 

(dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pelo 

Curador.

Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade 

comunicar ao registro das pessoas naturais do local de nascimento da 

interditanda, para fins de anotação da interdição em seu assento de 

nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do art. 107).
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Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262165 Nr: 26389-78.2017.811.0055

 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: RDSG, EDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:Valdeir Ferreira Lima

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Dispositivo

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela requerente Rosinete da Silva 

Guilherme, nomeando-a como curadora do interditado Edinildo da Silva 

Guilherme, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

 Após, publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal 

de Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e 

no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com 

fundamento no art. 755, § 3º, do CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Após o decurso do prazo recursal, expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento da 

interditada.

 Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243840 Nr: 11855-32.2017.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVC, JVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Fernando Pécora de 

Amorim - OAB:17695

 Certifico que, até a presente data, não consta nos autos pagamento, 

prova ou justificativa, acerca do débito alimentício pelo executado, apesar 

de devidamente intimado conforme certidão de fl.118. Portanto, intimo a 

parte autora, para requerer o que lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 215832 Nr: 6611-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD, MNBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMNB, RDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 Certifico, em atenção a petição de fl.108 qual arrola testemunhas a serem 

ouvidas em juízo, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. 

Eduardo Sommer Dutra para observância e cumprimento dos termos do 

art. 455 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 259719 Nr: 24633-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte autora, manifestar da certidão de fl.28, apesar de 

estar devidamente intimada para o ato, fl.29, através de seu advogado. 

Assim sendo, impulsiono os autos para que seja intimado o advogado da 

parte autora, bem como, seja intimada pessoalmente a parte autora, para 

dar prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267131 Nr: 29994-32.2017.811.0055

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA DANTAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte autora, manifestar da certidão de fl.26, apesar de 

estar devidamente intimada para o ato, fl.27, através de seu advogado. 

Assim sendo, impulsiono os autos para que seja intimado o advogado da 

parte autora, bem como, seja intimada pessoalmente a parte autora, para 

dar prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245749 Nr: 13357-06.2017.811.0055

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte autora, manifestar do despacho de fl.61, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.62, através de seu advogado. 

Assim sendo, impulsiono os autos para que seja intimado o advogado da 

parte autora, bem como, seja intimada pessoalmente a parte autora, para 

manifestar do despacho de fl.61, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima
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 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 276145 Nr: 5813-30.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVNM, ANC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o(a) advogado(a) da parte autora, Dr. Lucas Antonio 

Batistão e/ou Drª Mayara Trajano da Silva, para que compareça na 

audiência de conciliação designada para o dia 25/06/2018 às 15:00, que 

será realizada na sala de Audiência da Segunda Vara Cível, 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272589 Nr: 3121-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS, JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, que decorreu o 

prazo, para a parte autora, manifestar do despacho de fl.22, apesar de 

estar devidamente intimado para o ato, fl.23, através de seu advogado. 

Assim sendo, impulsiono os autos para que seja intimado o advogado da 

parte autora, bem como, seja intimada pessoalmente a parte autora, para 

manifestar do despacho de fl.22, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 205242 Nr: 18871-08.2015.811.0055

 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: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória expedida 

para oitiva da testemunha Maria Ozanira de Oliveira, intimo a parte autora 

para apresentar memoriais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 108885 Nr: 7551-05.2008.811.0055

 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): JOSÉ ALCEU SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - OAB:47325, 

MARCOS ANTONIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no Centro desta cidade, a 

ser depositada em guia própria e expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 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 o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278265 Nr: 7615-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON, RODRIGO CALETTI 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado citação, intimo a parte 

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas 

diligências ao oficial de justiça, no bairro Parque das Mansões, a ser 

depositada em guia própria e expedida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256813 Nr: 22083-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Certifico que o advogado LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (OAB/MT 

21936/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 Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273695 Nr: 4023-11.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 
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LTDA.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA FRACARO 

LOMBARDI SELLMER - OAB:43628, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS 

- OAB:21936/O

 Certifico que o advogado LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (OAB/MT 

21936/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.: 103082 Nr: 1926-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI JOSE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE MELLO - 

OAB:11.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco)dias, advertindo-o que, caso 

não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279160 Nr: 8370-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.IJUI-RS 1ª VARA, FIDENE - FUNDAÇÃO DE 

INTEGRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E EDUÇÃO DO NOROESTE DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO ANTONIO PASCHE - 

OAB:31.321-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no 

Centro desta cidade, devendo ser depositada em guia própria e expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos. Informo ainda, que caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em 

conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267092 Nr: 29973-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.365,00 (mil trezentos e sessenta 

e cinco reais), referente a adiantamento de diligência solicitado pelo oficial 

de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278839 Nr: 8108-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem 

realizadas no Centro de Tangará da Serra-MT, a serem depositadas em 

guia própria e expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos. Informo ainda, que caso 

não haja manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, 

em conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279200 Nr: 8392-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem 

realizadas no Bairro Jardim Itália nesta cidade, a serem depositadas em 

guia própria e expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos. Informo ainda, que caso 

não haja manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, 

em conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279605 Nr: 8702-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MANGUEIRINHA-PR, UMBERTO JOSE DENARDIN, 

JOÃO JAIME DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELUCI ALVES GUÉRIOS - 

OAB:OAB/PR 48.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o mandado de citação e intimação na capa dos 

autos da missiva, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro Vila Alta, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos, considerando que a audiência no juízo 

deprecante será na data de 6/6/18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279863 Nr: 8902-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSOSO - 

SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISON COMERCIO LTDA ME, DANIELA SILVA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:MT/7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que, intimo a exequente para cumprir o disposto na certidão do 

distribuidor, no prazo de 5 dias, conforme a seguir: ..."solicito de Vossa 

Excelência mandar intimar a parte autora a recolher o valor de R$ 45,41 

(QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), a ser 

depositada na conta 104126-6, agência 1321-8, Banco do Brasil S/A em 

nome de JOSUÉ MATHEUS DE MATTOS, CPF 238 698 799 04", juntando o 

comprovante nos autos.

Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279605 Nr: 8702-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MANGUEIRINHA-PR, UMBERTO JOSE DENARDIN, 

JOÃO JAIME DENARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANE QUADROS RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELUCI ALVES GUÉRIOS - 

OAB:OAB/PR 48.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 279605.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 22 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174604 Nr: 16505-30.2014.811.0055

 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: MAICON RODRIGO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, 

OVIDIO MENDES BARBOSA, NELIO BRASIL FELIPE, MYRIAN ROCHA DE 

CARVALHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, haja vista o retorno dos presentes autos do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGJ, intimo as partes para 

manifestarem, querendo, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254538 Nr: 20322-97.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERT SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ (OAB/MT 

14035) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196722 Nr: 12211-95.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 4444-98.2018.811.0055

 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: MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144074 Nr: 3667-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINA VITORIA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO 

SCANDELARIMILCZEWSKI - OAB:MT:14.793-A

 Certifico que o advogado MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB/MT 

13188-B) levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246779 Nr: 14237-95.2017.811.0055

 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: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS 

SIQUEIRARIBEIRO FILHO - OAB:54.233-DF, MARCOS VELASCO 

FIGUEIREDO - OAB:18.656/A-MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA ABREU - 

OAB:49.600-DF

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e 

condeno a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, 

percentual que se reputo adequado em razão da natureza e complexidade 

da matéria debatida nesta ação.Por fim, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, 
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procedendo-se às baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.Tangará da 

Serra-MT, 22 de maio de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3015-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA 

KASPRZAK SOMMAVILLA, FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que, haja vista a indicação das datas pelo leiloeiro em fl. 166, 

intimo as partes acerca dos leilões designados nos autos, sendo o 

primeiro para a data de 1.º/8/18, às 14h e o segundo para a data de 

15/8/18, às 14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Ante o exposto, acolho o pedido de fls. 614/618 para reconhecer a 

fraude à execução e declarar a ineficácia do contrato de parceria agrícola 

firmado entre a JNR Agropecuária Ltda e a Vanguarda Agro S.A. – atual 

Terra Santa Agro S.A., acostado às fls. 567/574, em relação à parte 

exequente, devendo ser mantida a penhora dos recebíveis do referido 

contrato anteriormente deferida. Reconheço, ainda, com fundamento no 

art. 774, inciso I, do Código de Processo Civil, a prática de ato atentatório à 

dig¬nidade da justiça e aplico à parte executada nova multa, agora no 

percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do débito (o que 

já dará mais de R$ 300.000,00), a ser revertida em proveito da parte 

exequente, exigível nos próprios autos.Aliás, devo chamar a atenção para 

o fato de que às fls. 343/344 a parte executada já havia sido punida pelo 

magistrado que me antecedeu na condução do feito com multa de 10% 

sobre o valor atualizado do débito por ato atentatório à dignidade da 

justiça, isso porque, por meio de decisão fundamentada (fls. 343/345), que 

restou mantida pelo TJMT (fls. 468/469), se reconheceu que estava 

havendo resistência injustificada às ordens judiciais. Intime-se Terra Santa 

Agro S.A., nas pessoas dos advogados constituídos às fls. 575 e 

mencionados na petição de fls. 674, acerca da presente decisão, ficando 

expressamente proibido de entregar/pagar a JNR Agropecuária Ltda ou a 

qualquer outra pessoa a ela vinculada valores/produtos referente ao 

contrato de parceria firmado com a JNR Agropecuária Ltda (fls. 568/573), 

haja vista a penhora existente nos presentes autos. Determino que a parte 

exequente providencie, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a venda e 

retirada do produto penhorado, que se encontra depositado em poder da 

Terra Santa Agro S.A., devendo o valor obtido com a venda ser 

depositado judicialmente em conta vinculada ao presente feito. [...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250567 Nr: 17230-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A, JDC.SÃO PAULO-SP 21ª VARA CÍVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS KAZUO YANO, SOLANGE TAMIE 

FUTATA YANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:69001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.748,04 (mil setecentos e quarenta 

e oito reais e quatro centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pela oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia 

a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276053 Nr: 5732-81.2018.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMBERTO PEDROSO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5643-A/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.19, no prazo de 05 

(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 206319 Nr: 19916-47.2015.811.0055

 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: ARI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Autos nº: 206319.

Natureza: Ação de instituição de passagem forçada.

Requerente: Ari de Almeida.

Requerido: Maria José da Silva Gonçalves.

Vistos,

Trata-se de ação de instituição de passagem forçada com pedido liminar 

proposta em 04 de dezembro de 2015 por Ari de Almeida em face de Maria 

José da Silva Gonçalves, ambos devidamente qualificados.

Alegou o autor, em resumo, que é atual proprietário do lote 007, localizado 

no Assentamento Antônio Conselheiro, estando lá desde o ano de 2010, 

sendo que em razão da ausência de poço artesiano ou qualquer outra 

fonte de água em sua propriedade, sempre utilizou um corredor de 

passagem localizado no lote 008 para acessar o Rio Sepotuba, local que 

retira a água para o abastecimento de sua residência.

Seguiu narrando que a requerida instalou uma cerca elétrica para proibir o 

autor de utilizar do corredor de passagem para acessar o Rio Sepotuba, o 

que lhe causou diversos prejuízos, além de ter que se deslocar por mais 

de 7 km para realizar o abastecimento de água em sua residência e manter 

sua plantação e criação de animais.

 Por conta disso, pugnou pela concessão da medida liminar para que seja 

autorizada a passagem pelo imóvel da requerida com o fim de ter acesso 

ao Rio Sepotuba para realizar o abastecimento de água em sua residência.

 Ao final, pugnou pela procedência da ação, bem como a condenação da 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08/22.

Às fls. 28/29 foi designada audiência de justificação.

Às fls. 37/42 a parte requerida apresentou contestação sustentando em 

preliminar, a litispendência.

 No mérito, sustentou a inexistência do direito de passagem.

 Às fls. 48/49 foi realizada a audiência de justificação prévia, oportunidade 

em que foi ouvida uma testemunha e indeferida a liminar pleiteada.

 Às fls. 50/87 a parte requerida apresentou a cópia do processo que 

tramita no juizado especial cível desta Comarca.

 Às fls. 90 a parte autora se manifestou acerca da alegação de 

litispendência.

 Às fls. 91 foi rejeitada a preliminar de litispendência e determinada a 

especificação das provas.

 A parte requerida permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 93, 

enquanto que a parte autora às fls. 96 informou que não pretende produzir 

outras provas.

 É o relatório.
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 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Pois bem. Analisada a preliminar de litispendência às fls. 91 e não 

havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, passo a analisar 

o mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 

1988.

Trata-se de ação de instituição de passagem forçada, em que alegou o 

autor que a parte requerida teria proibido a sua passagem no corredor de 

acesso ao Rio Sepotuba, devido à instalação de cerca elétrica, o que lhe 

causou diversos prejuízos.

 O art. 1.285 do Código Civil dispõe que:

“Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente 

ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o 

vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se 

necessário.”

Diante do artigo supra, entendo que para que seja reconhecido o direito de 

constranger o vizinho a lhe dar passagem é necessária a comprovação 

de que o seu imóvel está encravado.

No caso dos autos, verifico que o próprio autor confessa na inicial que em 

razão da proibição de passagem pelo imóvel da requerida, está se 

deslocando por mais de 7 km para realizar o abastecimento de água da 

sua residência e manutenção da plantação e criação de animais.

 Assim, entendo que na verdade o autor pretende com a presente ação é 

certa comodidade para realizar o abastecimento de água no seu imóvel, o 

que não caracteriza o encravamento do imóvel ante a existência de outra 

passagem. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÕES. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM 

FORÇADA. SERVIDÃO. PASSAGEM FORÇADA. O reconhecimento da 

passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de 

outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. - 

Circunstância dos autos em que a circulação consentida para comodidade 

não caracteriza passagem forçada; e se impõe julgar improcedente a 

ação. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70075162917, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 

Pomar, Julgado em 24/10/2017) (Original sem grifo)

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PETENSÃO DE PASSAGEM 

FORÇADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. EXISTÊNCIA DE OUTRA VIA QUE 

NÃO AFRONTA AS TERRAS DO RÉU. ALEGAÇÃO DE QUE A PASSAGEM 

PELA PROPRIEDADE DESTE É A MAIS VIÁVEL PARA O ESCOAMENTO DE 

SUA PRODUÇÃO. USO ANTERIOR QUE SE DAVA A TÍTULO DE MERA 

TOLERÂNCIA. APARATO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU SER 

TRANSITÁVEL AQUELA PASSAGEM. MERA COMODIDADE QUE NÃO 

JUSTIFICA A INSTITUIÇÃO DA PASSAGEM FORÇADA PRETENDIDA. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 18ª 

C.Cível - AC - 872778-8 - Tomazina - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime - 

J. 29.05.2012) (Original sem grifo)

 Portanto, não se está diante de hipótese de passagem forçada, não 

restando outra alternativa que não seja a improcedência da ação.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil, condenação esta cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da 

concessão da gratuidade de justiça (fls. 28).

.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224019 Nr: 13362-62.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO ASSIS FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 257,18 (duzentos e cinquenta e 

sete reais e dezoito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170176 Nr: 11348-76.2014.811.0055

 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: ZELINA PINHEIRO DE GODOI & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Autos nº: 170176.

 Natureza: Ação de revisão contratual.

 Requerente: Zelina Pinheiro de Godoi & Cia Ltda - Me.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação revisional de contrato proposta em 20 de maio de 2014 

por Zelina Pinheiro de Godoi & Cia Ltda - Me contra Banco do Brasil S/A, 

ambos já qualificados.

Alega a parte autora, em resumo, que celebrou inúmeros contratos de 

financiamento para impulsionar seu negócio.

 Assim, relata que a parte requerida cobrou juros abusivos sobre as 

parcelas, bem como a ilegalidade da capitalização dos juros, a cobrança 

de comissão de permanecia cumulada com outros encargos e multa acima 

do limite legal, pugnando pela exclusão dessas cobranças.

Por fim, pugnou pela inversão do ônus da prova, bem como pela 

antecipação dos efeitos da tutela para que a parte requerida se abstenha 

de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito e a 

exibição de todos os contratos.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 55/147.

Às fls. 148/150 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi indeferido o 

pedido de antecipação da tutela e deferida a inversão do ônus da prova e 

a gratuidade da justiça.

 Devidamente citada (fls. 151vº), a parte requerida apresentou 

contestação às fls. 152/185 defendendo, em síntese, a regularidade dos 

contratos.

 Ao final, pugnou pela improcedência da ação, com a condenação da parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

 A contestação foi instruída com os documentos de fls. 186/351.

 Devidamente intimada para impugnar a contestação, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 352vº.

 Às fls. 353 foi determinada a especificação das provas e designada 

audiência preliminar.

 Às fls. 354 a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

enquanto que a parte autora às 390/403 pugnou pela produção de prova 

documental, pericial e oral.

 Às fls. 411 foi cancelada a audiência preliminar.

 Às fls. 434 foi determinada a intimação da parte requerida para 

apresentar os contratos faltantes.

 A parte requerida apresentou vários documentos às fls. 436/469 e fls. 

471/645.

 Devidamente intimada para se manifestar acerca dos documentos e 

informar se tem interesse na produção de outras provas, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 649.
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 É o relatório.

 D E C I D O.

 Pois bem. Considerando que os elementos necessários à formação de 

minha convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a 

causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Isso porque, embora tenha sido determinada a especificação das provas, 

fato é que, melhor analisando os autos, verifiquei que o cerne da demanda 

encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, 

necessidade de produção de prova oral.

 Por outro lado, não há que se falar em dilação probatória para produção 

de prova documental porque, com exceção de prova sobre fato 

superveniente, os documentos necessários para a comprovação dos 

fatos alegados por cada uma das partes devem ser apresentados na fase 

postulatória do feito. Neste sentido dispõe o art. 434 do Código de 

Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com 

os documentos destinados a provar suas alegações.”

 E mais. Após ser intimada para se manifestar acerca dos documentos 

novos juntados pela parte requerida e informar se tinha interesse na 

produção de outras provas, a parte autora permaneceu inerte, conforme 

certidão de fls. 649.

 Por fim, quanto à análise da legalidade da aplicação de juros sobre o 

saldo devedor, registro que isso não depende de prova pericial, mas 

apenas do conhecimento do ordenamento jurídico.

 Justificada a possibilidade de julgamento antecipado do processo e não 

havendo preliminares e questões prejudiciais a ser decididas, passo a 

analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

 Inicialmente, cumpre-me registrar que o autor busca a revisão de todos os 

contratos anteriores à cédula rural nº 13/58979-2 entre o ano de 2005 a 

2010, sem, contudo, fazer referência a qualquer cláusula específica.

 Registro ser do meu convencimento que incumbia à parte autora 

apresentar informações concretas acerca das eventuais condutas 

abusivas praticadas pela instituição financeira requerida, consignando de 

forma clara e objetiva os encargos considerados exorbitantes, as 

cobranças de taxas e tarifas rotuladas de indevidas, individualizando cada 

um dos contratos.

 Nessa esteira, mesmo intimada para se manifestar acerca dos contratos 

e extratos apresentados pela parte requerida, a parte autora permaneceu 

inerte, conforme certidão de fls. 649.

 Com efeito, ao magistrado, que não exerce função investigativa, não cabe 

fazer análise das alegações genéricas feitas pela parte na busca de 

eventual direito, o qual deve vir explicitado de forma contundente nos 

autos.

 A corroborar referido entendimento colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO 

JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE (CPC, ART. 285-A) – PEDIDO 

GENÉRICO QUANTO ÀS “TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS” – 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO DE OFÍCIO PELO JUIZ 

(SÚMULA Nº 381/STJ) – CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE 

PACTUADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” (STJ – 2ª Seção – 

Súmula 381 – j. 22/04/2009, DJe 05/05/2009). 2. “Salvo nas hipóteses do 

art. 286 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a 

jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer 

trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum 

direito. (...) O mínimo que se espera do autor em uma demanda judicial é 

que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato a ser revisionado, 

não basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de 

forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares” (TJMT – 5ª 

Câm. Cível – RAC 81538/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 

15/10/2014, Data da publicação no DJE 27/10/2014). 3. “A capitalização 

dos juros somente é admissível nas hipóteses em que tiver sido 

expressamente contratada pelas partes. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – 

REsp 1080507/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 15/12/2011, DJe 

01/02/2012). “ (TJ-MT, Ap 145975/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 

25/05/2015) (Original sem grifo)

 Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente 

abordado na peça inicial.

1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Pois bem, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de 

fato, se aplica ao caso em tela.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, estando tal matéria inserida na Súmula 

297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 2 – Juros Remuneratórios

 Com relação à limitação de juros pelas instituições financeiras, o Supremo 

Tribunal Federal já pacificou que a estas não se aplicam as disposições da 

Lei de Usura, bem como, o teto então previsto no art. 192, parágrafo 3º, 

da Constituição Federal, cuja eficácia era dependente de complementação, 

in litteris:

 “Súmula 596 – As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema 

financeiro nacional”.

 “Súmula 648 - A norma do §3° do art. 192 da Constituição, revogada pela 

emenda constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 

ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei 

Complementar”.

 Desse modo, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 

ano, por si só, não indica abusividade, sendo permitido seu afastamento 

somente se constatada a exorbitância do encargo, o que não restou 

comprovado do caso em apreço.

 Por essas razões, mantenho as taxas de juros contratadas pelas partes.

3 – Capitalização de juros:

No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a entrada em vigência da 

Medida Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida 

está a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada e após a 

publicação da mesma, o que ocorreu em 31 de março de 2000. Neste 

sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

 “Direito processual civil. Bancário. Agravo no recuso especial. Contrato 

de financiamento com garanti fiduciária. Disposições de ofício. 

Capitalização mensal. Mora. – Está firmado no STJ o entendimento 

segundo o qual é inviável a revisão de ofício de clausulas consideras 

abusivas em contrato que regulem relação de consumo. Ressalva 

pessoal. – Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida 

Provisória n° 1.963-17/2000(reeditada sob o n° 2.170/36), admite-se a 

capitalização mensal de juros, desde que pactuada e após sua publicação 

que foi em 31/03/2000.” ( AgRg no Recurso Especial n° 824.847 –RS.)

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial.” (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315)

Assim, a previsão da incidência de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal estabelecida de forma expressa e clara no 

Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 132.112.891 (fls. 135/140), 

Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 132.112.206 (fls. 209/218), BB 

Capital de Giro - Mix Pasep (fls. 281) e BB Giro Empresa Flex nº 

132.108.538 (fls. 312/330) é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva contratada, mesmo em periodicidade diária. Nesse sentido os 

julgados ora colacionados:
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“REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DE 

JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – RECURSO 

PROVIDO. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em 

situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e 

que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado 

financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - 

art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in 

casu. A capitalização dos juros em periodicidade diária ou mensal é 

admitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000), desde que pactuada, o que restou evidenciado na 

espécie.” (Ap 118332/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 

28/10/2015) (Original sem grifo)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL 

PROVIMENTO A RECURSOS DE APELAÇÃO – ARTIGO 557, § 1º-A, DO 

CPC – LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CAPITALIZAÇÃO 

DIÁRIA DOS JUROS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SÚMULA 539 DO 

STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – TAC, 

TEC, TAXA DE SERVIÇO DE TERCEIROS, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, 

INSERÇÃO DE GRAVAME – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – REGISTRO DE 

CONTRATO AFASTADO – CARÊNCIA DE INTERESSE – DECISÃO 

AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO 

STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a decisão de primeiro 

grau está em confronto com o posicionamento dos Tribunais Superiores 

pode e deve o relator, a rigor do artigo 557, § 1º-A, do CPC, dar 

provimento ao recurso. A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva diária contratada, já capitalizada. Não 

apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum 

recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe. (AgR 80679/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015) (Original sem grifo)

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança capitalizada dos 

juros, já que houve pactuação pelas partes.

Por outro lado, em relação aos demais, não é possível aferir a pactuação 

de juros capitalizados, o que torna inócua a discussão sobre a 

constitucionalidade ou não da MP.

Ademais, a parte autora não logrou êxito em indicar ou demonstrar o fato 

constitutivo de seu direito, ou seja, ter o banco cobrado juros 

capitalizados.

Cumpre-me registrar, ainda, que embora tenha ocorrido a inversão do 

ônus da prova, esta não se confunde com a dispensa do autor em 

demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

4 – Comissão de permanência:

 No que tange à comissão de permanência, sua cobrança vem sendo 

admitida quando expressamente pactuada, conforme orientação 

pacificada do STJ (Súmula 294 e 296), desde que não cumulada com 

outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005) (Original sem grifo)

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, em caso de 

inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

 In casu, verifico que no contrato para desconto de cheques nº 

054.888.347 (fls. 221/240), contrato para antecipação de crédito oriundos 

de vendas com cartões visa nº 132.108.462 (fls. 186/192), contrato para 

desconto de títulos nº 132.104.152 (fls. 265/274) e BB Giro Empresa Flex 

132.108.538 (fls. 312/330), houve a cobrança de comissão de 

permanência cumulada com juros moratórios e multa, assistindo razão à 

parte autora no ponto em que sustenta a abusividade. Nesse sentido o 

julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO 

DE CLÁUSULAS CONTRAUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO 

A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – LEI DA USURA – INAPLICABILIDADE 

– CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – ABUSO CONTRA O 

CONSUMIDOR – CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO – INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 51, I, DO CDC – TAXA DE REMUNERAÇÃO OPERAÇÕES EM 

ATRASO (COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – CUMULAÇÃO COM JUROS DE 

MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – VERBETE 472 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Lei da Usura não alcança as 

instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, de tal forma que a 

limitação dos juros à taxa de 12% ao ano é inaplicável à espécie. A 

capitalização diária dos juros caracteriza abuso contra o consumidor, 

devendo a cláusula contratual que a institui ser declarada nula de pleno 

direito, nos termos do art. 51, I, do CDC. É ilícita a cumulação da comissão 

de permanência com outros encargos moratórios, de tal forma que, 

havendo tal previsão em contrato, deve ser mantida a comissão de 

permanência e afastados os demais encargos, nos termos do verbete 472 

da Corte Superior. “O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descaracteriza a mora” (REsp. 1.061-530/RS)”. (TJ-MT, Ap 

32007/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) (grifo nosso)

 Com efeito, optando o credor pela cobrança de comissão de 

permanência, exclui-se a possibilidade de exigência cumulativa com os 

encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e 

com os encargos moratórios (juros de mora e multa contratual).

 Por conseguinte, havendo no contrato cumulação desses encargos, 

prevalece a comissão de permanência, conforme orienta a Súmula nº 472 

do STJ:

 “Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual.”

 Portanto, no caso em apreço, na hipótese de inadimplemento, deverá ser 

cobrada apenas a comissão de permanência (excluindo-se os juros 

remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa contratual).

Por outro lado, em relação aos demais contratos, seguindo a mesma 

ordem de raciocínio, mais uma vez levando em consideração a não 

demonstração de modo específico da cobrança de comissão de 

permanência cumulada com outros encargos, entendo que a parte autora 

não logrou êxito em indicar ou demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito.

5 – Da multa:

Considerando que no tópico anterior foi excluída a cobrança da multa 

moratória em razão da cobrança de comissão de permanência no período 

de inadimplência, não há que se falar em ilegalidades a ser reconhecidas 

no Contrato para desconto de cheques nº 054.888.347 (fls. 221/240), 

Contrato para antecipação de crédito oriundos de vendas com cartões 

visa nº 132.108.462 (fls. 186/192), Contrato para desconto de títulos nº 

132.104.152 (fls. 265/274) e BB Giro Empresa Flex 132.108.538 (fls. 

312/330).

Por outro lado, em relação aos demais contratos, seguindo a mesma 

ordem de raciocínio, mais uma vez levando em consideração a não 

demonstração de modo específico da cobrança da multa moratória acima 

do limite legal, entendo que a parte autora não logrou êxito em indicar ou 

demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

 6 – Do afastamento da mora:

Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 

1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a 

seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na 

contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios 

abusivos na contratação.”

In casu, não foi constatada nenhuma abusividade durante o período da 

normalidade dos contratos apresentados, de modo que os efeitos da mora 

não devem ser afastados em relação a estes.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulados pela 

parte autora, apenas para declarar a ilegalidade da cobrança de comissão 
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de permanência cumulada com outros encargos em relação ao contrato 

para desconto de cheques nº 054.888.347 (fls. 221/240), contrato para 

antecipação de crédito oriundos de vendas com cartões visa nº 

132.108.462 (fls. 186/192), contrato para desconto de títulos nº 

132.104.152 (fls. 265/274) e BB Giro Empresa Flex 132.108.538 (fls. 

312/330), devendo as parcelas em atraso, no período de mora, ser 

acrescidas apenas de comissão de permanência (excluindo-se os juros 

remuneratórios, correção monetária, juros de mora e multa contratual), que 

deverá ser limitada ao valor da soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios previstos no contrato, bem como para condenar a parte 

requerida à repetição, na forma simples, dos valores desembolsados 

indevidamente pela parte autora, a ser apurado em liquidação de 

sentença, atualizados monetariamente pelo INPC a partir de cada 

desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito 

eventualmente existente em favor da financeira.

 Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima, com 

fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil 

condeno a parte autora ao pagamento, por inteiro, das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às 

diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 15% do valor 

atualizado da causa. Esta condenação, porém, fica com a exigibilidade 

suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça às fls. 150.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 117621 Nr: 7658-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA, 

SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 Autos n.º 117621.

Vistos,

Diante da impugnação aos cálculos apresentados pela parte exequente, 

intime-se a parte executada para que apresente a cópia da sentença da 

ação de revisão contratual código 16684 em trâmite na 5ª Vara Cível desta 

Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

Feito isto, voltem-me os autos conclusos para análise da impugnação de 

fls. 231/234.

Intime-se.

Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210664 Nr: 2607-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUTIEN DE SOUZA GARCIA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Autos nº. 210664.

Vistos,

Indefiro a penhora de eventual saldo do FGTS, tendo em vista que o art. 

2º, § 2º da Lei nº 8.036/90 prevê expressamente que: “As contas 

vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente 

impenhoráveis.”

Por outro lado, considerando que não há nos autos comprovação de que a 

Rádio Pioneira é a empregadora do executado, antes de analisar o pedido 

de retenção de 30% da remuneração do executado, determino a 

expedição de ofício para que aquela informe se o executado figura no 

quadro de funcionários.

 Havendo resposta, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275459 Nr: 5355-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, JOSE LUIS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 275459.

 Vistos,

 Diante do ofício de fls. 212 informando que o domicílio pessoal e 

profissional das testemunhas a serem inquiridas é em Cuiabá – MT e que 

por serem peritos oficiais criminais as perguntas podem ser respondidas 

sob forma de quesitos, cancelo a audiência anteriormente designada.

 Diante disso, devolva-se a presente deprecata com as nossas 

homenagens.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277617 Nr: 7102-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PORTO ALEGRE-RS 3ª VARA, BANCO JOHN 

DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FLÁVIO MARIOTTI, MILTON GOLIN, 

AGRÍCOLA LEILA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 2.953/A, IGOR CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - 

OAB:OAB/MS 12522, KARINE MARQUES SUPERTI - OAB:OAB/RS 53658

 Autos nº: 277617.

Vistos,

Diante a certidão de fls. 24, bem como considerando o caráter itinerante 

desta deprecata, cumprindo-me registrar que o imóvel a ser avaliado 

pertence ao Município de Campo Novo do Parecis/MT, remeta-se a 

presente missiva ao Juízo da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, 

consignando as nossas homenagens.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a ocorrência.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 21 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249674 Nr: 16368-43.2017.811.0055

 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: WENISON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, LUIS GONZAGA CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Batista dos 

Santos - OAB:

 Autos nº: 249674.

 Natureza: Ação de Rescisão de Contrato.

 Requerente: Wenison da Silva.

 Requeridos: Luisinho Empreendimentos Imobiliários e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas 

e pedido de tutela antecipada ajuizada em 06 de junho de 2017 por 

Wenison da Silva em face de Luisinho Empreendimentos Imobiliários Ltda – 

Me e Luis Gonzaga Chaves, todos qualificados.

Alegou a parte autora, em resumo, que em 11 de fevereiro de 2015 firmou 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel com 

a parte requerida, tendo como objeto a aquisição do imóvel residencial 

denominado Lote 11-A, Quadra 04, do loteamento Residencial Dona Julia II, 

possuindo uma edificação de 34,00 m², em um terreno de 137,50 m².

Seguiu narrando que restou estipulado que o pagamento seria uma 

entrada no valor de R$ 4.000,00 e 100 parcelas mensais do valor 

equivalente a 1,07 do salário mínimo.

Asseverou que em razão das condições precárias do imóvel e da sua 

condição financeira, decidiu vender o imóvel, sendo que ao verificar a 

possibilidade de quitação e transferência do imóvel adquirido, foi 

surpreendido com a notícia de que o imóvel não pode ser escriturado, em 

razão do loteamento Dona Julia II não possuir regularização junto ao 

Município.

 Aduziu que não foi possível realizar a rescisão do contrato 

administrativamente, uma vez que a parte requerida deve proceder com a 

devolução integral dos valores pagos, acrescida da multa de 30% e 

descontado somente dos valores a título de aluguel no percentual previsto 

no contrato.

 Por conta disso, requereu em tutela de urgência, pela suspensão dos 

pagamentos em relação ao contrato discutido nos autos a partir de 15 de 

março de 2017, bem como que a parte requerida se abstenha de incluir o 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e a imediata devolução 

do valor pago, descontado o valor pactuado a título de aluguel.

 Ao final, pugnou pela rescisão do contrato por culpa da parte requerida e 

que esta proceda com a devolução dos valores pagos, acrescida da multa 

de 30% e descontado somente dos valores a título de aluguel no 

percentual previsto no contrato.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 11/43.

 Às fls. 44/46 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi indeferido o 

pedido de tutela de urgência, bem como foi designada audiência de 

conciliação.

 Às fls. 47 a parte autora requereu a emenda da inicial com o fim de 

constar o valor da causa a importância de R$ 28.340,41.

Às fls. 51/55 a parte autora apresentou pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu a tutela de urgência.

 Às fls. 60 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 61 foi indeferido o pedido de reconsideração.

 Às fls. 63/65 a parte requerida apresentou contestação sustentando em 

preliminar a inépcia da inicial.

No mérito, impugnou as alegações da parte autora, bem como sustentou 

que a parte autora não comprovou a existência de irregularidades no 

loteamento.

 Ao final, pugnou pela improcedência da ação e a condenação da parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

 Às fls. 68 a parte autora informou que interpôs recurso de agravo de 

instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

 Às fls. 75/79 a contestação foi impugnada.

 Às fls. 80/82 veio aos autos a decisão que não conheceu do recurso de 

agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 84 a parte autora 

pugnou pelo julgamento antecipado, enquanto que a parte requerida 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 86.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Em primeiro lugar, cumpre-me apreciar a preliminar de inépcia da inicial 

suscitada pela parte requerida.

 Analisando os autos, verifico que razão não assiste à parte requerida, 

tendo em vista que foi apresentada petição atribuindo o valor da causa na 

importância de R$ 28.340,41 antes da expedição da carta de citação (fls. 

47).

 Por essa razão, afasto a preliminar arguida.

 Pois bem. Analisada a preliminar e não havendo outras questões 

prejudiciais a serem decididas, passo a analisar o mérito da presente 

ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência 

esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

Analisando os autos, verifico que a questão ora controvertida cinge-se no 

fato de que as partes firmaram instrumento particular de compromisso de 

compra e venda de imóvel urbano, tendo como objeto o lote 11-A, da 

quadra 04, do loteamento Residencial Dona Julia II e posteriormente a parte 

autora tomou conhecimento de que se trata de loteamento irregular.

Nessa esteira, verifico que a parte autora juntou às fls. 54/55, documento 

emitido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento de 

Tangará da Serra – MT, informando que o loteamento Residencial Dona 

Julia II se encontra em situação irregular.

 Assim, destaco, outrossim, que cabia à parte requerida a prova dos 

direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que se limitou em sustentar na 

contestação a inexistência de irregularidade do loteamento Residencial 

Dona Julia II junto à Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT, não 

tendo apresentado qualquer documento para comprovar sua alegação.

 Diante disso, restou demonstrado que o loteamento Residencial Dona Julia 

II se encontra em situação irregular, o que constitui justo motivo para a 

rescisão do contrato por inadimplemento da obrigação pela parte 

requerida, de modo que a medida que se impõe é a resolução do contrato, 

nos termos do art. 475 do Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos”.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE TÍTULO E OUTRAS AVENÇAS – VENDA 

CLANDESTINA DE LOTEAMENTO NÃO REGULARIZADO – AFRONTA À LEI 

Nº 6.766/79 – MORA CONTRATUAL COMPRAVADA -CABÍVEL A 

RESCISÃO DE CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. “É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento 

ou desmembramento não registrado” (Lei nº 6.766/79, art. 37). 2. Se o 

vendedor coloca no mercado produto viciado ao consumo, deixando de 

regularizar o loteamento perante os órgãos competentes, é admissível a 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda.” (Ap 34985/2014, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014) (Original sem grifo)

Resolvido o contrato, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, 

vale dizer, ao estado em que se encontravam anteriormente à 

contratação, de modo que a parte requerida deve restituir a quantia 

referente ao valor da entrada e as parcelas mensais comprovadamente 

desembolsadas pelo autor, qual seja, R$ 26.281,00 (fls. 25/32).

Além disso, deve a parte requerida realizar o ressarcimento pelas 

benfeitorias representadas pelas notas fiscais de fls. 34/37 no valor total 

de R$ 1.514,40, uma vez que não houve impugnação.

 Por outro lado, em relação à penalidade prevista no parágrafo 1º da 

cláusula segunda do contrato de fls. 20/21, entendo que esta somente 

seria aplicada em caso de desistência na compra do lote por parte do 

autor, o que não ocorreu no caso dos autos, tendo em vista que o 

contrato está sendo rescindido por inadimplemento da parte requerida. 

Registro que os contratos devem ser interpretados à luz do princípio do 

pacta sunt servanda, não havendo previsão contratual para a pretensão 

da parte autora neste particular.

 Por fim, e apenas ad argumentandum, cumpre-me pontuar que é vedada a 

venda de lotes se inexiste a aprovação do loteamento pelo Poder 

Executivo, constituindo crime o seu descumprimento, nos termos do art. 52 

da Lei nº 6.766/79, in verbis:

“Art. 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos 

órgãos competentes, registrar o compromisso de compra e venda, a 

cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de 

contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado.
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Pena: Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 

(cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País, sem prejuízo das 

sanções administrativas cabíveis.”

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial para declarar rescindido o contrato objeto dos autos, 

restabelecendo o status quo ante, de modo que deverá a parte requerida 

restituir os valores pagos pela parte autora, no valor de R$ 26.281,00 

referente à parcela de entrada e as parcelas mensais, bem como o valor 

de R$ 1.514,40 referente às benfeitorias, devendo estes valores ser 

corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso, incidindo-se ainda taxa 

de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a 

partir da citação válida dos requeridos.

 A título de sucumbência, considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima do pedido, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as custas 

e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 15% 

sobre o valor da condenação, com base no § 2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, diante do disposto no art. 40 do Código de Processo Penal e 

no art. 52 da Lei nº 6.766/79, determino que cópia integral deste processo 

seja remetida ao Ministério Público (Promotor com competência criminal) 

para eventual adoções das providências que o caso requer.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 21 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106794 Nr: 5505-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Claudio de Oliveira 

Nascimento - OAB:5475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIM 

- OAB:MT / 8402

 Autos nº: 106794.

 Vistos,

Diante do petitório de fls. 220 e documento de fls. 221, autorizo a 

expedição de novo alvará para levantamento dos valores bloqueados, a 

serem depositados na conta bancária indicada às fls. 220.

 Por outro lado, defiro o pedido formulado às fls. 215, para que seja feita 

busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, 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 ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, 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).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 15 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101802 Nr: 702-17.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG MAIA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos nº: 101802.

 Vistos,

Defiro o pedido formulado pelo exequente Luiz Mariano Bridi às fls. 

546/547, devendo a parte executada ser intimada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, indique a localização do veículo constrito, sob pena de 

configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do art. 

774, do Código de Processo Civil, ficando desde já imposta multa no valor 

equivalente s 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito para o 

caso de não cumprimento.

Por conseguinte, diante da certidão de fls. 548, intime-se o exequente 

Banco Bradesco para que seja realizada a atualização do débito, bem 

como inclua a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% fixados 

pela decisão de fls. 525/526.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168293 Nr: 8767-88.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 168293.

 Vistos,

 Analisando os autos, verifico que a parte executada não foi citada, 

conforme a certidão de fls. 52, devendo ser indeferido o pedido de fls. 

99/100.

 Assim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271464 Nr: 2326-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO NUNES DE OLIVEIRA, ALDA MARIA OLIVEIRA 

DA SILVA, ADELIO NUNES DE OLIVEIRA, ADAUTO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE CARLOS DOS SANTOS, ESPOLIO 

DE DARCI LOCATELLI, OLIVETE TEREZINHA LOCATELLI, MIRIAN LUIZA 

LOCATELLI, CLAUDINÉIA RITA LOCATELLI, TRANQUILA VALDOMERI, 

JOACIR PEDRO LOCATELLI, MARIZETE LOCATELLI, ELENICE MARIA 

LOCATELLI, ODANIR FLAVIO LOCATELLI
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 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:

 Autos nº: 271464.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 86 informando que a requerida Tranquila 

Valdomeri se trata de pessoa falecida, cancelo a audiência de conciliação 

designada às fls. 81-vº.

 Por conseguinte, intime-se a parte autora para que, no prazo máximo de 6 

meses, realize a sucessão processual pelo espólio ou sucessores da de 

cujus (art. 110 do CPC), promovendo a citação dos mesmos.

 Permaneçam os autos suspensos pelo período acima (art. 313, I, do 

Código de Processo Civil).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 21 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 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: FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda de Carvalho Borges 

Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Autos nº: 145007.

 Vistos,

 O Banco Itaú S.A. às fls. 321 requereu a homologação do cálculo de 

332/334.

 Intimada para se manifestar acerca dos cálculos, a parte autora se 

manifestou às fls. 337/338.

 É o necessário à análise e decisão.

 Pois bem, analisando os autos, verifico que razão não assiste a parte 

autora, tendo em vista que atento ao princípio da celeridade e economia 

processual, não há razão para obstar à parte a liquidação do comando 

nos próprios autos da ação revisional, devendo ser admitida a eficácia 

executiva dos termos contratuais fixados na sentença declaratória. Nesse 

sentido é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no 

julgado ora colacionado:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORÇA 

EXECUTIVA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- As sentenças de 

cunho declaratório podem ter força executiva, se presentes os elementos 

necessários à execução, como exigibilidade e certeza da relação. 

Precedentes. 2.- A sentença declaratória em ação de revisão de contrato 

pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo 

em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de 

"duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e 

da duração razoável do processo (REsp nº 1.309.090/AL). 3.- O Agravo 

não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se 

mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido.” 

(AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 09/06/2014) (Original sem grifo)

 Por outro lado, registro que não houve impugnação pela parte autora 

acerca dos cálculos apresentados pela instituição financeira.

 Razão pela qual, homologo o cálculo de fls. 332/334.

 Por conseguinte, intimem-se as partes para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 6232-70.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA, CARLOS ANTONIO 

FLORES MALHADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO DA SILVA 

MALHADA - OAB:8963-MS, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 56717.

 Vistos,

 Inicialmente, cumpre-me registrar que o executado Carlos foi citado 

pessoalmente às fls. 171 e constituiu advogado às 175, enquanto que o 

executado Luiz foi citado por edital às fls. 244 e nomeada a Defensoria 

Pública como curadora especial às fls. 256.

 Feito a consideração acima, passo a analisar o petitório de fls. 343/347.

 No que tange ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 71 do 

Decreto-Lei nº 167/67, verifico que esta se trata da multa moratória, a qual 

foi expressamente pactuada na cláusula sexta da Cédula Rural 

Pignoratícia Hipotecária nº 0084719.96.000126, objeto da presente 

execução (fls. 17/21).

 Portanto, não há que se falar em nova fixação da multa, sob pena de 

restar caracterizada a cobrança em duplicidade.

 Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, verifico que 

foram arbitrados em R$ 5.000,00 às fls. 94, sendo que, conforme dispõe o 

§ 2º do art. 827 do Código de Processo Civil, o valor dos honorários 

poderão ser elevados até vinte por cento ao final do procedimento 

executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente.

 Assim, eventual majoração dos honorários será apreciada em momento 

oportuno.

 Em relação aos imóveis de propriedade do executado Luiz, verifico que o 

imóvel objeto da matrícula nº 6.462 do CRI de Jardim – MS já foi penhorado 

e o executado Luiz intimado por edital (fls. 322), estando pendente a 

intimação do cônjuge, enquanto que o imóvel matriculado sob o nº 8.095 

do CRI de Jardim – MS ainda não foi penhorado.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela parte exequente, para que 

seja lavrado termo de penhora do imóvel objeto da matrícula nº 8.095 do 

CRI de Jardim - MS, devendo o executado Luiz ser intimado por edital e 

sua esposa Marilene Prado da Silva (fls. 355) no endereço a ser indicado 

pela parte exequente, sendo que esta deverá ser também intimada da 

penhora do imóvel objeto da matrícula nº 6.462 do CRI de Jardim – MS.

 Cumprida as determinações acima, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Jardim – MS, com a finalidade de:

1) proceder nova avaliação do imóvel objeto da matrícula nº 6.462 do CRI 

de Jardim – MS e avaliação do imóvel objeto da matrícula nº 6.462 do CRI 

de Jardim – MS

2) intimar as partes do laudo de avaliação, sendo que a intimação da parte 

exequente e do executado Carlos Antonio Flores Malhada (fls. 176), 

poderá ser realizada na pessoa de seus advogados. Já o executado Luiz 

Carlos da Silva deverá ser intimado por edital, eis que a Defensoria Pública 

foi nomeada como curadora especial, salvo se vier a constituir até o 

momento da intimação;

 3) proceder a alienação dos imóveis.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254539 Nr: 20324-67.2017.811.0055

 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: ANDRADE & MONTICELI ANDRADE LTDA - ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 254539.

 Natureza: Ação Declaratória.

 Requerente: Andrade & Monticeli Andrade Ltda - Me.

 Requerido: Banco do Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de prescrição de pretensão de cobrança 

de crédito c/c cancelamento de registro de hipoteca ajuizada em 28 de 

julho de 2017 por Andrade & Monticeli Andrade Ltda - Me em face de 

Banco do Brasil S/A, todos qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que consta na matrícula nº 1.411 do 

CRI desta Comarca uma averbação de hipoteca em 1º referente à Cédula 

de Crédito Comercial nº 21/97290-7, emitida em 16/01/2002 no valor de R$ 

7.506,00 e vencimento em 31/12/2007.

 Seguiu narrando que o título foi originariamente firmado junto ao Banco do 

Brasil e que este nunca foi cobrado, de modo que em razão do 

ajuizamento do inventário em face do espólio de Antônio Sérgio Andrade, 

sócio da empresa autora, foi solicitado à instituição financeira, a carta de 

anuência para baixa da restrição hipotecária.

 Narrou que foi informado pelo Banco do Brasil que a dívida foi transferida 

para a requerida Ativos S/A, de modo que solicitou à mesma a carta de 

anuência para baixa da restrição hipotecária, no entanto, não houve 

qualquer resposta ou ajuizamento de qualquer ação pela parte requerida 

em desfavor da parte autora referente à referente à Cédula de Crédito 

Comercial nº 21/97290-7.

 Por conta disso, pugnou pelo reconhecimento da prescrição em relação à 

Cédula de Crédito Comercial nº 21/97290-7 e, por consequência, a 

desconstituição da hipoteca que recai sobre o imóvel dado em garantia.

 Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça e a exibição da 

via original da Cédula de Crédito Comercial objeto dos autos.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 20/65.

 A inicial foi recebida às fls. 66/69, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação, bem como deferido os pedidos de exibição de 

documentos e a gratuidade da justiça.

 Às fls. 75 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 77-vº a parte requerida foi citada.

 Às fls. 78/110 a parte requerida apresentou contestação sustentando 

que não houve prévio requerimento administrativo em relação ao pedido de 

exibição de documentos.

 Sustentou, ainda, que a parte autora não comprovou os fatos 

constitutivos do seu direito, bem como a impossibilidade do levantamento 

da hipoteca em razão da inadimplência da obrigação principal.

 Às fls. 111/120 foi apresentada a impugnação à contestação.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Analisando os autos, verifico que o cerne da demanda encerra questão 

estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção 

de outras provas, porquanto os documentos já juntados aos autos são 

suficientes para a formação de minha convicção, estando, assim, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença.

 Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a ser decididas, 

passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a 

declaração da prescrição da pretensão de cobrança da dívida decorrente 

da Cédula de Crédito Comercial nº 21/97290-7 e o cancelamento da 

garantia hipotecária constituída sobre o imóvel de matrícula nº 1411 do CRI 

desta Comarca.

Nessa esteira, vale ressaltar que o prazo prescricional para ajuizamento 

da ação de execução é de três anos, a contar do vencimento do título, 

consoante dispõe o artigo 5º da Lei nº 6.840/80 combinado com o artigo 

70 da Lei Uniforme de Genebra.

Ademais, ultrapassado o prazo de 03 anos, tem-se ainda o prazo de 05 

anos para se requerer a cobrança da cédula rural por meio de ação 

monitória ou outra ordinária qualquer, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, 

do Código Civil.

“Art. 206. Prescreve:

 (…)

 §5º – Em cinco anos:

 (…)

 I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular.”

Decorridos os prazos acima, o crédito não pode mais ser exigido, eis que 

culminado pela prescrição.

No caso dos autos, cumpre-me registrar que a parte autora pleiteou a 

exibição da via original da cédula de crédito comercial em razão da 

possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão da sua 

cobrança e evitar nova execução baseada no mesmo título, ou seja, com a 

finalidade de corroborar os fatos constitutivos do seu direito.

 Contudo, embora tenha sido deferido o pedido de exibição, a parte 

requerida deixou de apresentar a via original do título, sendo certo que 

cabia à ela

 a prova dos direitos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do 

autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de 

Processo Civil, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu ao não 

provar a incidência de nenhuma das causas suspensivas ou interruptivas 

da prescrição previstas nos arts. 197 e seguintes do Código Civil.

Assim, entendo que devo levar em consideração os dados constantes no 

R-1 da matrícula nº 1411 do CRI desta Comarca referente à Cédula de 

Crédito Comercial nº 21/9720-7.

Dessa forma, considerando que foi previsto como vencimento o dia 31 de 

dezembro de 2004 e não tendo a parte requerida realizada nenhuma 

cobrança referente à cédula de crédito comercial, objeto dos autos, está a 

mesma prescrita desde o dia 31 de dezembro de 2009, quando completou 

o prazo prescricional de 05 anos. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE 

HIPOTECA (OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA) C/C JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. A dívida oriunda da cédula de 

crédito comercial firmada entre o falecido devedor e o Banco se encontra 

prescrita, inexistindo razão, portanto, para a permanência da hipoteca 

registrada em garantia do débito. Conforme se depreende da Cédula de 

Crédito Comercial cuja cópia foi acostada aos autos, a creditada Comercial 

de Combustíveis Brasil Ltda. comprometeu-se a quitar o débito para com o 

demandado em 48 prestações mensais e sucessivas, sendo a última 

parcela com vencimento no dia 15.12.2005. É fato incontroverso que está 

prescrita a ação executiva, cujo prazo é trienal, a contar do vencimento do 

aludido título, consoante dispõe o artigo 5º da Lei n. 6.840/80 combinado 

com o artigo 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e o artigo 70 da Lei Uniforme de 

Genebra. Em que pese a perda da força executiva, admite-se a cobrança 

do valor consignado no documento por meio da ação monitória (art. 

1.102-A do Código de Processo Civil) ou mesmo da ação de cobrança, 

cujo prazo prescricional é de cinco anos, contado do vencimento do título, 

nos termos do art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil: Prescreve: ( ) §5º - Em 

cinco anos: ( ) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes 

de instrumento público ou particular. Dessa forma, considerando que o 

título prevê como vencimento da última parcela o dia 15.12.2005, 

mostra-se imperativo reconhecer que prescreveu em 15.12.2010 a 

pretensão do demandado para haver em juízo o pagamento do valor 

estampado na referida Cédula de Crédito Comercial. Cumpre destacar, por 

oportuno, que o demandado não alegou ou demonstrou a incidência de 

nenhuma das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição 

previstas nos artigos 197 e seguintes do Código Civil, ônus que lhe 

incumbia, na forma do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Assim, expirado o lapso prescricional legalmente estabelecido para o 

credor buscar a satisfação de seu crédito pela via judicial (execução ou 

processo de conhecimento), o cancelamento da hipoteca constituída 

sobre o imóvel descrito na inicial afigura-se impositivo, pois, estando 

prescrita a dívida corporificada na cédula de crédito comercial, em que 

fora convencionada a garantia hipotecária, a obrigação acessória 

ajustada perdeu sua razão de existir, merecendo pronta extinção, com 

fundamento no art. 1.499, inc. I, do Código Civil, verbis: A hipoteca 

extingue-se: I - pela extinção da obrigação principal. APELO 

DESPROVIDO.” (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70062141346, Décima Segunda 

Câmara Cível, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 

27/08/2015) (Original sem grifo)
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Por outro lado, quanto à garantia hipotecária como pacto adjeto à cédula, 

fato é que se trata de uma garantia acessória.

Desta forma, nos termos do art. 1.499, inciso I, do Código Civil, a hipoteca 

é extinta com a extinção da obrigação principal, qual seja, a cédula de 

crédito comercial.

Nessa esteira, estando a cédula prescrita, não há razão para que o imóvel 

dado em garantia hipotecária continue onerado, motivo pelo qual entendo 

que devo determinar o cancelamento da garantia hipotecária levada a 

registro por meio do R-1-1.411 do RGI desta Comarca. Neste mesmo 

sentido os seguintes julgados:

“EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - 

CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA 

GARANTIA – CONTRATO ACESSÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 1.499, I, 

CÓDIGO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser 

deferido o cancelamento da hipoteca, em face da sua natureza acessória, 

quando reconhecida a prescrição da obrigação principal.” (AI 

104604/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 

21/11/2016) (Original sem grifo)

Portanto, tendo sido reconhecida a prescrição da dívida oriunda da cédula 

de crédito comercial, tornando a mesma inexigível, impõe-se o 

cancelamento da hipoteca acessória.

 Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para 

declarar prescrita a dívida oriunda da Cédula de Crédito Comercial nº 

21/97290-7, bem como determinar o cancelamento da hipoteca levada a 

registro por meio do R-1-1.411 do RGI desta Comarca.

 Registro que a baixa da hipoteca deverá ocorrer somente depois do 

trânsito em julgado desta decisão em respeito ao princípio da segurança 

jurídica.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro 

em 15% sobre o valor da causa.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168005 Nr: 8380-73.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINO BAZILIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Autos nº: 168005.

 Vistos,

 Defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte Executada, via 

RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Ademais, sendo as buscas inexitosas, fica desde já indeferida a 

pesquisa via INFOJUD, uma vez eventuais bens imóveis podem ser 

buscados diretamente pela parte Exequente mediante consulta ao CRI 

local. Nesse sentido, verifico que a parte Exequente deixou de juntar a 

suposta certidão negativa de bens em nome do Executado.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, 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 INFOJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, 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).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra- MT, 21 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170446 Nr: 11668-29.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO HENRIQUE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322, 

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 170446.

Vistos,

Tendo em vista o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito 

pela parte Executada, conforme certidão de fls. 71, intime-se a parte 

Exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar memória de cálculo 

atualizada, já acrescida do valor dos honorários advocatícios fixados 

nesta fase e da multa de 10%, nos termos do art. 523, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para penhora via BACENJUD.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 18 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255806 Nr: 21262-62.2017.811.0055

 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: CARLOS DOMINGOS MARCELO, LUCIANA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:OAB/MT 13.824

 Autos nº: 255806.

Natureza: Adjudicação compulsória.

Requerente: Carlos Domingos Marcelo e outra.

Requeridos: Espólio de Jovino Moreira do Padro e outros.

Vistos,

Trata-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Carlos 

Domingos Marcelo e Luciana Gonçalves dos Santos em desfavor de 

Espólio de Jovino Moreira do Padro, Martha Miglioli do Prado, Wilma do 

Prado Nodari, Nilton Nodari, Pedro Vair do Prado e Veralice do Prado, 

todos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 63/64, oportunidade em que foi deferida a 

gratuidade da justiça à parte autora.

 Às fls. 76/77 foi realizada audiência de conciliação, a qual restou 

frutífera, tendo ainda as partes pugnado pela inclusão no polo passivo de 

Antônio Vagner Prado e Maria Abadia Prudêncio do Prado.

Às fls. 82/83 a parte autora requereu a gratuidade dos emolumentos 

cartorários, o que foi deferido às fls. 86.
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É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, defiro o pedido de inclusão de Antônio Vagner Prado e Maria 

Abadia Prudêncio do Prado no polo passivo da ação.

Quanto ao acordo entabulado, verifico que não apresenta vícios, seja de 

consentimento, seja de legalidade, pois celebrado por partes capazes, 

envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível.

 Assim, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes às fls. 76/77.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155035 Nr: 3647-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - 

OAB:OAB/SP 198.040A

 Autos nº: 155035.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 397/398. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 56724 Nr: 6239-62.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARRI PSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO CORÁ, TEREZINHA DE JESUS VIEIRA 

BARRETO, JOÃO PARENTE DE SÁ BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Autos nº: 56724.

 Vistos,

 Às fls. 289/290 foi determinada a intimação da parte executada para 

apresentar roteiro detalhado de acesso ao imóvel penhorado, sob pena de 

multa de 5%, do valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade 

da justiça, tendo sido advertido que em caso de inércia, a avaliação 

anterior seria corrigida monetariamente pelo índice INPC.

 Às fls. 292 foi certificado o decurso do prazo para a parte executada 

cumprir a determinação de fls. 289/290.

 Às fls. 292v consta atualização dos laudos de avaliação dos imóveis 

penhorados.

 Às fls. 293 as partes foram intimadas da atualização dos laudos de 

avaliação.

 Às fls. 295/297 a parte exequente requereu, em síntese: a) a fixação de 

honorários sucumbenciais; b) remessa dos autos à contadoria para 

liquidação do débito; c) intimação dos executados acerca do cálculo do 

débito; d) adjudicação dos bens penhorados; e) expedição de carta de 

arrematação; f) prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

 É o necessário à análise e decisão.

 Diante da inércia da parte executada em providenciar as medidas 

necessárias para a realização de nova avaliação dos imóveis 

penhorados, homologo a atualização da avaliação realizada às fls. 292V.

 Aplico ainda multa à parte executada, por ato atentatório à dignidade da 

justiça, em 5% sobre o valor atualizado da dívida, em razão do 

descumprimento da determinação judicial de apresentar roteiro detalhado 

de acesso ao imóvel penhorado, conforme consignado na decisão de fls. 

289/290.

 Quanto aos pedidos formulados pela parte exequente às fls. 295/297, 

acolho-os parcialmente.

 No item “a”, a parte exequente pugna pela elevação dos honorários 

advocatícios, conforme prevê o art. 827, § 2º, do Código de Processo 

Civil.

 Contudo, esse pedido já foi por mais de uma vez apreciado por este juízo, 

conforme decisões de fls. 225/226 (esta foi objeto de agravo retido – fls. 

227/235) e fls. 289/290, tendo, portanto, operada a preclusão.

 Desse modo, resta prejudicada a reanálise do pedido de item “a”.

 Com relação ao item “b”, a parte exequente pugna pela remessa dos 

autos ao contador judicial para incluir no valor do débito os honorários, 

caso sejam majorados, bem como a multa atentatória à dignidade da 

justiça.

 Conforme acima consignado, não foi acolhido o pedido de elevação dos 

honorários, de modo que o valor a ser no cálculo da dívida, são os 

honorários anteriormente já fixados.

 Já a multa de 5% por ato atentatório à dignidade da justiça, o valor não é 

revertido em favor da parte exequente, mas sim em benefício da Fazenda 

Pública, pois o ofendido não é a parte contrária, mas sim a administração 

da justiça.

 Ademais, os cálculos de atualização da dívida são simples, cabendo à 

parte credora providenciá-lo.

 Por essas razões, indefiro o pedido de item “b”.

 O pedido de item “c”, consistente na intimação dos executados acerca do 

cálculo do débito elaborado pelo contador judicial, resta prejudicado, haja 

vista o indeferimento do pedido de item “b”.

 No item “d”, “e” e “f” a parte exequente pugna pela adjudicação dos bens 

penhorados, expedição de carta de arrematação, prosseguimento da 

execução pelo saldo remanescente.

 Contudo, antes de apreciar referidos pedidos, determino:

1 – a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, juntar cópia 

atualizada das matrículas dos imóveis que pretende adjudicar.

 2- a intimação da parte executada, por meio de seu advogado, para se 

manifestar acerca do pedido de adjudicação, no prazo de 5 dias, 

conforme determina o art. 876, § 1º, do Código de Processo Civil.

3- a intimação das pessoas previstas no art.889 do Código de Processo 

Civil, aplicável à adjudicação por analogia.

4- Havendo impugnação, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 

dias.

 5- Em seguida, conclusos.

 Por fim, determino a intimação da parte executada para, no prazo de 15 

dias, depositar judicialmente o valor da multa aplicada por ato atentatório à 

dignidade da justiça, sob pena de ser inscrita como dívida (§ 3º do art. 77 

do Código de Processo Civil).
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 Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154847 Nr: 3467-82.2013.811.0055

 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: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº: 154847.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 298/299. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra 

dos §§ 2º e 3º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Ademais, intime-se a parte Requerida Banco do Brasil S.A. para que, no 

prazo de 15 dias, promova a liquidação da sentença/acórdão, nos termos 

do art. 509, § 2º, do CPC.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 18 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172695 Nr: 14343-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº: 172695.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Nelson Ferreira de Lima.

 Executado: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Nelson Ferreira de 

Lima em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados.

 Devidamente intimada, a parte Executada comprovou o pagamento 

voluntário do débito às fls. 363.

 Às fls. 365 a parte Exequente pugnou pelo levantamento do valor, 

mediante expedição de alvará.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação executada, entendo 

que o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada 

mediante a expedição de alvará.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Por fim, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 18 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228579 Nr: 17222-71.2016.811.0055

 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): LUCIDEVALDO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, WILKER 

CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 Autos nº: 228579.

 Natureza: Ação de Cobrança.

 Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Requerido: Lucidevaldo Soares da Silva.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 24 de outubro de 2016 por 

Banco do Brasil S/A em face de Lucidevaldo Soares da Silva, na qual a 

parte autora alega ser credora do valor de R$ 31.934,50, referente à Nota 

de Crédito Rural avençado entre as partes.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/26.

 A inicial foi recebida às fls. 29, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

 Às fls. 41 a audiência de conciliação restou inexitosa.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 38), apresentou contestação 

às fls. 48/56 alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, em razão da 

nota de crédito rural ser ilegível.

 No mérito, alegou a necessidade de revisão o contrato, haja vista a 

incidência de juros e encargos abusivos.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça. Juntou os documentos 

de fls. 57/62.

 A contestação foi impugnada às fls. 66/69.

 Às fls. 71 foi facultada à parte autora, a juntada de via mais legível da 
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nota de crédito rural de fls. 20/21. Foi ainda determinada a intimação da 

parte requerida para esclarecer quais encargos reputa ilegais.

 Às fls. 75/77 a parte autora juntou outra cópia da nota de crédito rural.

 Às fls. 80 foi certificado o decurso do prazo para a parte requerida se 

manifestar quanto à determinação de fls. 71.

 Às fls. 81 foi determinada a intimação das partes para especificarem as 

provas, tendo a parte requerida se manifestado às fls. 83/85 e a parte 

autora às fls. 86.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Indefiro o pedido de produção de provas postulada pela parte requerida, 

pois foi realizada de forma genérica sem qualquer justificativa quanto a 

sua necessidade.

 Ademais, as questões controvertidas nos autos se fundamentam na 

correta interpretação e aplicação dos textos legais atinentes aos 

encargos cabíveis em operações financeiras, sendo certo que a análise 

de tais questões depende apenas do conhecimento do ordenamento 

jurídico que as define e, também, do estudo minucioso das taxas de juros 

e correção monetária previstas no contrato de firmado entre as partes, o 

qual se encontra colecionado aos autos.

 Assim, considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, quanto à preliminar arguida pela parte requerida de inépcia da 

inicial, em razão da nota de crédito rural ser ilegível, restou prejudicada 

com a juntada de cópia legível pela parte autora às fls. 76/77.

 Superada essa questão, passo a analisar o mérito, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar os fatos que sustentam a inicial, tendo em vista que a instruiu 

com a cópia da Nota de Crédito Rural celebrada entre as partes.

 Ademais, a parte requerida não negou o inadimplemento, apenas alegou 

que a cobrança de juros remuneratórios de 1,15% ao ano, correção 

monetária pelo índice INPC, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% 

são ilegais, no entanto, sequer demonstrou em que consistem essas 

ilegalidades.

 Não existe nenhuma ilegalidade nos encargos e juros apontados pela 

parte requerida, pois, todos estão sendo exigidos dentro dos limites 

previstos pela legislação.

 Portanto, o pedido formulado pela parte autora merece ser acolhido, 

devendo a parte requerida ser condenada a pagar o valor de R$ R$ 

31.934,50.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

31.934,50, acrescidos dos juros e encargos pactuados.

 Quanto à sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade 

suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, eis 

que concedo a gratuidade de justiça para a parte requerida.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251436 Nr: 17849-41.2017.811.0055

 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): RAIMUNDO BATISTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 251436.

 Natureza: Ação de Cobrança.

 Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Requerido: Raimundo Batista Gonçalves.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 27 de junho de 2017 pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Raimundo Batista Gonçalves, na qual a 

parte autora alega ser credora do valor de R$ 34.525,65, referente à Nota 

de Crédito Rural avençado entre as partes.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/29.

 A inicial foi recebida às fls. 31, oportunidade em que foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 43 a audiência de conciliação restou infrutífera ante a ausência de 

citação da parte requerida.

 Devidamente citada (fls. 56), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 57/59, afirmando inicialmente não possuir condições de liquidar a 

dívida. No mérito, alegou a ilegalidade da cobrança de comissão de 

permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça. Juntou os documentos 

de fls. 60/66.

 A contestação foi impugnada às fls. 69/71.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser 

decididas, passo a decidir, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar os fatos que sustentam a inicial, tendo em vista que a instruiu 

com a cópia da Nota de Crédito Rural celebrada entre as partes (fls. 

21/24), a qual não foi impugnada pela parte requerida.

 Além disso, verifico que houve por parte do requerido verdadeiro 

reconhecimento da procedência do pedido deduzido na inicial, eis que 

manifestou expressamente na contestação que não possui condição 

financeira de liquidar a dívida, uma vez que não obteve o retorno esperado 

do investimento.

 Por outro lado, quanto à ilegalidade da cobrança de comissão de 

permanência cumulada com juros moratórios e multa contratual, analisando 

detidamente os autos, ainda que tenha sido pactuada, verifico que a parte 

autora não aplicou a comissão de permanência na planilha de 

demonstrativo do débito (fls. 25/29).

Logo, não há ilegalidade a ser reconhecida.

 Portanto, pela análise dos autos, entendo que o pedido principal formulado 

pela parte autora merece ser acolhido, devendo a parte requerida ser 

condenada a pagar o valor de R$ 34.525,65.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

34.525,65 acrescido dos juros e encargos pactuados.

 Quanto à sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade 

suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, eis 

que concedo a gratuidade de justiça para a parte requerida.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 16 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 226329 Nr: 15329-45.2016.811.0055

 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): ESPOLIO DE INÁCIO RIBEIRO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226329.

 Natureza: Ação de Cobrança.

 Requerente: Banco do Brasil S/A.

 Requerido: Espólio de Inácio Ribeiro de Santana.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança ajuizada em 26 de setembro de 2016 pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Espólio de Inácio Ribeiro de Santana, na 

qual a parte autora alega ser credora do valor de R$ 29.934,06, referente 

à Nota de Crédito Rural avençado entre as partes.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/25.

 A inicial foi recebida às fls. 28, oportunidade em que foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 76 foi realizada audiência de conciliação, porém, não houve 

composição entre as partes.

 Devidamente citada (fls. 73v), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 84/85, alegando que o espólio não possui bens, requerendo, assim, 

a improcedência da ação.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça. Juntou os documentos 

de fls. 86/87.

 A contestação foi impugnada às fls. 90.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e questões prejudiciais a ser 

decididas, passo a decidir, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 No caso dos autos, verifico que a parte autora logrou êxito em 

demonstrar os fatos que sustentam a inicial, tendo em vista que a instruiu 

com a cópia da Nota de Crédito Rural celebrada entre as partes (fls. 

24v/25v), a qual não foi impugnada pela parte requerida.

 Ademais, a alegação de que o de cujus Inácio Ribeiro de Santana não 

deixou bens ou valores para saldar a dívida, não possui o condão de 

desconstituir o direito da parte autora, além de não haver prova nesse 

sentido.

 Portanto, pela análise dos autos, entendo que o pedido principal formulado 

pela parte autora merece ser acolhido, devendo a parte requerida ser 

condenada a pagar o valor de R$ 29.934,06.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

29.934,06 acrescido dos juros e encargos pactuados.

 Quanto à sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade 

suspensa, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, eis 

que concedo a gratuidade de justiça para a parte requerida.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 16 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224485 Nr: 13771-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE SOUZA PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 224485.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que já foram realizadas várias tentativas 

de citação da parte Executada, todas infrutíferas (fls. 39, 62, 73).

 Desse modo, entendo que já restaram esgotadas as tentativas de citação 

pessoal do Executado, razão pela qual determino sua citação por edital, 

pelo prazo de 30 dias, advertindo-o que caso seja revel, ser-lhe-á 

nomeado curador especial, sendo que desde já nomeio a Defensoria 

Pública para tanto.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do Código de Processo Civil, determino a 

publicação do edital de citação em jornal local de ampla circulação, com 

fundamento no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 18 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190647 Nr: 7125-46.2015.811.0055

 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: EXATO ASSESSORIA CONTABIL LTDA, G. S. M. 

COMERCIO DE ROUPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - OAB:8032-B-MT

 Autos nº: 190647.

 Vistos,

 A requerida Cielo S/A às fls. 441/442, requereu a compensação do valor 

devido para a parte autora com o valor por ela depositado nos autos, bem 

como o levantamento do valor remanescente.

 Às fls. 445/446 o advogado do Banco Bradesco requereu o cumprimento 

de sentença referente aos honorários sucumbenciais.

 Às fls. 447/448 a parte autora requereu o levantamento do valor 

depositado pela Cielo S/A, bem como informou que o advogado do Banco 

Bradesco requereu o cumprimento de sentença de toda a verba 

sucumbencial, sendo que restou consignado na sentença que esta seria 

rateada entre os patronos das duas requeridas.

 Pois bem. Considerando que se trata de valor incontroverso, autorizo o 

levantamento do valor referente a condenação (R$ 3.776,60), mediante a 

expedição de alvará em favor da parte autora ou de seu procurador, 

ficando também autorizado o levantamento da diferença até zerar a conta 

judicial em favor da parte requerida Cielo S/A ou de seu procurador, desde 

que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos autos, 

devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

 No que tange ao cumprimento de sentença proposto pelo advogado do 

Banco Bradesco S/A, verifico que este incluiu na memória de cálculo o 

valor integral da verba sucumbencial em dissonância com a sentença, 

tendo em vista que foi determinado em embargos de declaração que o 

valor seria rateado para cada requerida no percentual de 50% para cada 

uma.

 Diante disso, intime-se o advogado do Banco Bradesco S/A para 

apresentar nova memória de cálculo.

 .

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 22 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121823 Nr: 927-66.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273700 Nr: 4032-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL 1º VARA DE CUIABA-MT, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE APARECIDA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a manifestação de fls. 24/46 da requerida, intimo 

a requerente para que se manifeste nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 28808 Nr: 2716-76.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DALTO, SERGIO ANTONIO MEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, HSBC BANK BRASIL 

S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que, intimo s parte exequente Sergio Antonio Meda, para indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista a 

certidão de fl. 390, a seguir transcrita: "Certifico que, em 1º/2/2018 

decorreu o prazo para a parte executada HSBC Bank Brasil S.A. - Banco 

Múltiplo, efetuar o pagamento do débito, nos termos da decisão de fls. 

388/verso."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 134603 Nr: 4711-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GILBERTO BATISTA, FELIX UMBERTO 

SIMONETI, JOSÉ PEDRO ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, nos 

termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro 

centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250721 Nr: 17330-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIEIRA DE BRITO & BRITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI 

- OAB:OAB/MT: 15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:OAB/MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 

9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 Certifico que, intimo a parte requerida acerca da sentença de fl. 306 

proferida nos autos, conforme a seguir parcialmente transcrita: "Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando homologado por 

sentença o acordo celebrado pelas partes.

Defiro o levantamento dos valores depositados judicialmente, mediante a 

expedição de alvará em favor da parte requerida ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da 

CNCG.Honorários, na forma pactuada. Por fim, ficam as partes 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, em 

conformidade com o §3º do art. 90, do CPC. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-. "

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274426 Nr: 4551-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo 

aos embargos, nos termos do artigo 919, §1º do Código de Processo 

Civil.Intime-se o embargado para, no prazo de 30 dias, querendo, 

apresentar impugnação, nos termos do artigo 17, caput, da LEF.Após, 

volvam-me conclusos para deliberação.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 21 de maio de 2018.Anderson Gomes JunqueiraJuiz de 

Direito(em substituição legal)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 268767 Nr: 32389-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIANO BRIDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO 

BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Execução Fiscal
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Processo n.º 32389-94.2017 (Cód. 268767)

VISTOS, ETC.

Considerando que foi concedido efeito suspensivo à execução nos 

embargos aviados, aguarde-se o julgamento definitivo dos autos em 

apenso.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279852 Nr: 8885-25.2018.811.0055

 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: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARI APARECIDA REDIVO 

VIEIRA - OAB:24.785/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8885-25.2018 (Cód. 279852)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Veículo Automotor 

Totalmente Destruído c/c Inexistência de Débito de Imposto (IPVA) e Taxas 

c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada por João Antônio 

dos Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso – DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, e em 

sequência, determino que o feito seja redistribuído ao Juizado Especial 

Cível desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173401 Nr: 15082-35.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 pelo MM. Juiz foi proferida SENTENÇA ORAL. Relatório e fundamentação 

gravados em áudio e vídeo. DISPOSITIVO: “Ante o exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado pela parte autora na inicial. Condeno a 

parte autora a pagar honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, ficando esta condenação com a exigibilidade 

suspensa em razão de estar sob o pálio da gratuidade de justiça. Por fim, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. P. R. I. C. Os presentes 

saem intimados”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 143866 Nr: 3436-96.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de Impugnação à Execução opostos pelo Estado de Mato Grosso 

em face de Ivonilza Morais de Carvalho, alegando que o parâmetro a ser 

utilizado como valor da URH é a do momento de seu arbitramento, bem 

assim que o índice dos juros de mora deverá ser aplicado em 0,5% ao 

mês.

 Intimado, a parte impugnada discordou, em parte, da peça interposta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando as razões da peça impugnatória, entendo que merece parcial 

acolhimento, na medida em que, como já fora constatado o equívoco pela 

parte impugnada, fls. 66/68, nos cálculos apresentados inicialmente fora 

fixado o percentual de 1% ao mês, fl. 59, quando a alíquota correta seria 

de 0,5%.

Contudo no que atine a URH, é necessário pontuar que, a Unidade 

Referencial de Honorários Advocatícios é um índice que procura refletir a 

variação do poder remuneratório da moeda, servindo apenas como 

unidade de conta e referência de valores a fim de remunerar os serviços 

prestados pelos profissionais da advocacia, segundo tabela expedida pela 

Ordem dos Advogados do Brasil. O valor da referida unidade é fixada 

como padrão de remuneração, necessitando de posterior liquidação a fim 

de alcançar o valor nominal da verba devida.

Assim, tem-se que a URH é unidade de valor, não possuindo liquidez no 

momento de sua fixação, logo, não pode haver incidência de correção 

monetária na época da prolação da sentença, mas quando do recebimento 

do débito. É o que ocorre também quanto às condenações baseadas em 

salário mínimo.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

e, por conseguinte, determino o prosseguimento da demanda, observando 

o memorial de cálculo apresentado pela parte exequente, fl.68.

 Desta feita, transitada em julgado a presente, determino ao Sr. Gestor que 

cumpra as disposições insertas no artigo 535, § 3o , I, do Novo Código de 

Processo Civil, obedecendo rigorosamente às determinações contidas no 

Capítulo VII, Seção II, do RITJ/MT, em relação a planilha mencionada.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160196 Nr: 9829-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE, 

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, considerando que o presente cumprimento de sentença foi 

proposto somente em face do Município de Tangará da Serra-MT, intimo a 

parte autora para que diga acerca da petição de fls.223, requerendo o que 

de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278844 Nr: 8118-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA NEUMANN DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela executada Alda 

Neumann do Amaral, sem efeito suspensivo.Determino a intimação do 

embargado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizada a parte autora a 

manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Ressalta-se que quando do requerimento de produção de 

provas às partes deverão especificar e justificar as provas que 

pretendem produzir, bem como indicar os pontos controvertidos da 

demanda.Cumpra-se.Após, encaminhe os autos conclusos.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15127 Nr: 1038-65.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA NEUMANN DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, Frederico Eugênio Fernandes Filho - OAB:6226-A/MT, 

João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 53 em desfavor dos executados, no valor 

da última atualização nos autos (fl. 54), a qual restou infrutífera, 

consoante extrato anexo.

Ante o resultado infrutífero, defiro a pesquisa de veículos em nome do 

executado via RENAJUD, a qual restou infrutífera, conforme extrato 

anexo.

Considerando que não houve o esgotamento das diligências para tentativa 

de localização de bens pertencentes a executada, sendo certo que se faz 

necessário, inclusive, a realização de consultas perante os Cartórios de 

Registros de Imóveis na Comarca na qual reside o executado, e nas 

demais que porventura possam ser encontradas bens em seu respectivo 

nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de fl. 235, postergando sua análise para 

após a comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens em nome da executada, notadamente certidões dos 

Cartórios de Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, arquive-se o feito, nos termos artigo 

921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279459 Nr: 8598-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de alvará judicial ajuizado por Roseli da Silva Lima, visando o 

recebimento de valores deixados por Antônio Nascimento junto a Caixa 

Econômica Federal e Consórcio Nacional Honda.

Inicialmente, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.

Oficie-se ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a respeito 

da relação de dependentes do falecido Antônio Nascimento eventualmente 

existentes em seus cadastros.

Sem prejuízo, oficie-se a Caixa Econômica Federal desta Comarca, 

solicitando informações acerca da existência de recursos financeiros em 

nome do de cujus.

Além disso, oficie-se a Administradora do Consórcio, solicitando 

informações acerca dos valores do consócio em nome Antônio 

Nascimento.

 Remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, para que certifique-se 

acerca da existência ou não de abertura de inventário em nome do de 

cujos.

Estando a petição inicial devidamente instruída, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229559 Nr: 18090-49.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTNA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17196/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente à fl. 84, no valor da última atualização nos autos 

(fls. 56/57), a qual restou infrutífera.

Outrossim, considerando-se que a penhora realizada via Bacenjud é 

insuficiente, defiro a pesquisa de veículos em nome do executado via 

RENAJUD, a qual restou frutífera, consoante extrato anexo, com a 

localização d e dois veículos em nome do executado.

Extrai-se dos extratos dos veículos obtidos perante o sistema Renajud a 

existência de restrição judicial de transferência no veículo Honda CG 125 

FAN placa: QBE2751 e a inexistência de restrição junto ao veículo Honda 

CG 150 FAN placa: NPH0013.

Com fulcro no princípio da cooperação, promovo restrição judicial de 

transferência nos veículos dois veículos placas NPH0013 e QBE2751.

Intime-se o exequente para se manifestar expressamente quanto ao 

interesse ou não na penhora dos veículos localizados, bem como quais 

veículos pretende que se realize a penhora, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de levantamento das restrições judiciais inseridas.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil de 2015, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174091 Nr: 15915-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA SILVA SOUZA, ROSEMEIRE 

APARECIDA SANCHES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 
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OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente em desfavor do executado (fl.112), no valor da 

última atualização nos autos (fls. 06/07), a qual restou parcialmente 

frutífera.

Se a penhora for positiva, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado deverá comprovar, 

se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis 

e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, incisos I e II).

Em caso de penhora infrutífera ou insuficiente, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Por fim, intime-se o exequente para que colacione nos autos planilha 

atualizada do crédito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252085 Nr: 18451-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA PFITSCHER, MOACIR MIGUEL PFITSCHER, JADIR 

AGNALDO PFITSCHER, ELIZETE ROSANGELA PFITSCHER STEFFEN, 

MARTA CLECI CHRISTOFOLI, CLENICE ANA PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 intimem-se as partes para que no prazo comum de cinco dias, querendo, 

manifestem-se sobre a proposta de honorários, acostado as fls. 243/244, 

no valor de R$ 5.980,00, bem como que a parte requerida junte aos autos 

os seguintes documentos: copia legivel das cedulas rurais nº 87/00181-0 

e 87/00237-X, objeto da discussão nos autos; extratos legiveis financeiras 

das cedulas rurais nº 87/00181-0 e 87/00237-X, desde a liberação do 

credito ate a eventual quitação do mesmo, bem como demais documentos 

que julgarem necessario para o bom andamento da pericia, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273146 Nr: 3537-26.2018.811.0055

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON CONCEIÇÃO PAVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária a autenticidade da decisão liminar 

aportada às fls. 23/v/24.

Após, expeça-se mandado de busca e apreensão para cumprimento da 

decisão de fls. 23/24, nos termos do Decreto-Lei 911/69, com redação 

dada pela Lei 13.043/14, observando-se as orientações contidas no 

Provimento n.º 31/2015-CGJ.

Cumpridas as determinações, comunique-se ao Juízo de origem da 

decisão e, após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 267546 Nr: 30327-81.2017.811.0055

 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: JOSÉ ADÃO NAITZEL, ROSA MONICA BRITO NAITZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE SOBRINHO, ARACI MENDES 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA JUNTAR OS 

LAUDOS DE AVALIAÇÃO MENCIONADOS NA PETIÇÃO JUNTADO AOS 

AUTOS AS FLS. 170/171, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233153 Nr: 22057-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA, PAULO CESAR DE ARAUJO FREITAS, ALDRIN NEIL 

CORGOSINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

Certifico que decorreu o prazo e os requeridos não apresentaram 

contestação nos autos, conforme ARs de citação juntado as folhas 30,35 

e 47.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133265 Nr: 3200-81.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO APARECIDO PARANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte REQUERIDA para requerer o que de direito, 

em face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208656 Nr: 950-02.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA CUNHA 

CERQUEIRA - OAB:12013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, ACERCA DAS CORRESPONDENCIAS DEVOLVIDAS PELO 

CORREIO QUANTO A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, SENDO QUE FOI 

EXPEDIDA CARTA DE CITAÇÃO EM TODOS OS ENDEREÇOS OBTIDOS 

ATRAVES DO SISTEMA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO QUE TODAS 

FORAM DEVOLVIDAS SEM EXITO, BEM COMO REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO LEGAL
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11115 Nr: 1543-90.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. T. ARMAZENS GERAIS LTDA, José Amando 

Barbosa Mota, THAIS BERGO DUARTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Rosário Oeste-MT para penhora, 

avaliação e hasta pública, devendo proceder a retirada da referida carta 

precatoria, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juizo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252097 Nr: 18458-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEGABINAZI & FERMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATIR ZANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA KATIA SILVA 

SANCHES - OAB:10.638/MT

 [...]Vistos,Considerando-se que as partes são maiores e capazes, 

tratando-se de direitos disponíveis, HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo ora entabulado, razão pela 

qual suspendo a execução, bem como os embargos e respectivo incidente 

até o integral cumprimento, bem como procedo a restrição de 

transferência do veículo oferecido.Cumprindo o acordo, conclusos para 

extinção dos embargos, execução e respectivo incidente de 

desconsideração de personalidade jurídica, bem como para o 

levantamento da restrição do veiculo dado em garantia. NADA MAIS, 

encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes assinam a ata. 

Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de DireitoCézar Augusto 

Segabinazi:Advogado do embargadoAdvogada de Zatir Zanin

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 215504 Nr: 6430-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OZIEL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 102702 Nr: 1544-94.2008.811.0055

 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: APARECIDO BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Intimação do autor para que no prazo de 30 dias apresente as contas dos 

valores que entende devido, identificando expressamente os lançamentos 

que reputa indevidos na prestação de contas do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245585 Nr: 13228-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DID´S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

EVANDRO OPOLSKI MEDEIROS, DAYANE DOLCE DAVANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA SE 

MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA ON 

LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 334,31 

r$ 72,89, R$ 68,53, R$ 29.072,82 , R$ 361,96,NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151713 Nr: 306-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, ante o requerimento expresso do exequente (fl. 168), 

proceda-se a baixa da restrição veicular de fl. 159.

Considerando o decurso do prazo desde a última realização de diligência 

junto ao sistema Bacenjud e uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil estabelece como prioritária a penhora de dinheiro e artigo 

854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios eletrônicos para o 

bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de 

penhora via BACENJUD postulado pelo exequente à fl. 181 em desfavor 

do executado, no valor da última atualização nos autos (fl. 181V), a qual 

restou infrutífera, consoante extrato anexo.

Por conseguinte, defiro a penhora das ações pertencentes ao executado 

Mario Fernando Ballestieri nas pessoas jurídicas Telecomunicações 

Brasileiras S/A Telebras e Tim Participações S/A., nos termos do pedido 

de fl. 181.

Após a penhora, intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, oportunizando-se contraditório ao exequente, em igual 

prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276104 Nr: 5765-71.2018.811.0055

 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: EDISON KRUGER, IRMGARD KRUGER, SERGIO CLAUDIO 

VIECILI, MIRIAM EDELA VIECILI, SIEGLINDE IRMTRAUD GRUBERT, PAULO 

ROBERTO BRENDLER, ESPOLIO DE MARIANE MARGARET BRENDLER, 

MARIA CRISTINA BRENDLER UHDE, LUISA BRENDLER DRANSFELD, ANA 

PAULA BRENDLER WOTTRICH, JOAO GUSTAVO BRENDLER, FILIPE 

BRENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DO NASCIMENTO ANTUNES, 

SUCESSÃO DE FRANCISCO VALDURI VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS LUCCHESE - 

OAB:OAB/RS, ROGERIS PEDRAZZI - OAB:37.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tratam os autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda com 
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ressarcimento e declaração de nulidade de ato jurídico, ajuizada por 

Edison Kruger e outros em face de Antônio do Nascimento Antunes e 

outro, em razão de inadimplemento de contrato de compra e venda 

realizado entre as partes, proposto originariamente junto ao Juízo da 1ª 

Vara da Comarca de Santo Augusto/RS.

 Requereu em sede liminar a concessão de tutela de urgência para 

suspender o curso das execuções nº 123/1.02.0000667-5 e 

123/1.02.000670-5.

Ao receber a inicial, o Juízo da 1 ª Vara de Santo Augusto/RS declarou de 

ofício sua incompetência, nos termos do art. 47, do Código de Processo 

Civil, apontando a Comarca de Tangará da Serra como foro competente 

(fls.120/v).

O autor agravou da presente decisão, todavia, o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul não conheceu do recurso em razão da inadmissibilidade 

pela via de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

Assim, os autos foram encaminhados a este Juízo para apreciação.

 É o relatório. D E C I D O.

Pois bem, em que pese o meu respeito a interpretação dada pelo Juízo da 

1ª Vara de Santo Augusto/RS, discordo de tal entendimento de que a 

Competência no presente feito, por fundar-se em direito real, é o da 

situação do imóvel, nos termos do art, 47, caput, do CPC.

Perscrutando os autos, vislumbro que, em que pese o contrato de fl. 50 

estar ilegível, um dos imóveis rurais objeto do contrato de compra e venda 

situa-se nesta Comarca de Tangará da Serra/MT. Constato também que 

ambos os contratos de compra e venda às fls. 34/36 e 50/51, há cláusula 

de eleição de foro para a Comarca de Santo Augusto/RS.

Desta forma, versando a ação sobre rescisão de contrato de compra e 

venda de imóveis, ainda que cumulada com pedido de declaração de 

nulidade de negócios jurídicos, prevalece o foro de eleição, porquanto os 

pedidos subsidiários são apenas uma extensão do pedido principal, não 

havendo incidência sobre o foro de situação da coisa previsto no artigo 

47, porque o que se discute não é o direito da propriedade em si e sim o 

negócio jurídico entabulado entre os contratantes.

Destarte, o fato de as partes optarem livremente por foro diverso ao da 

situação do imóvel quando da celebração contratual e de não se tratar de 

demanda relativa a direito de propriedade, reforçam a prevalência do foro 

de eleição, mormente face o permissivo do § 1º do art. 47 do CPC e da 

Súmula nº 335, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual - “é válida a 

cláusula de eleição de fôro para os processos oriundos do contrato”.

Portanto, o foro de eleição prevalece ao foro da situação do imóvel, por se 

tratar de ação de cunho pessoal, sendo que os demais pedidos são 

consequências do comando rescisório (pedido principal).

 Não discrepa desse entendimento, a orientação da jurisprudência pátria, 

nesse sentido é a jurisprudência dominante das Turmas do E.STJ, senão 

vejamos:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. AJUIZAMENTO NO 

FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1- 

Agravo de instrumento interposto perante o TJ/MS em 8/1/2013. Recurso 

concluso ao Gabinete em 17/12/2013. 2- Controvérsia que se cinge a 

definir se o foro de domicílio do réu é competente para o julgamento de 

ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de 

imóvel no qual foi pactuada a eleição de foro diverso. 3- A ação de 

resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em direito 

pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida 

no art. 95 do CPC. Precedentes. 4- Na eleição de foro, tal circunstância 

não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação 

comprovada de prejuízo. Precedentes. 5- Recurso especial provido.” (STJ 

- REsp: 1433066 MS 2013/0411969-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 20/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 02/06/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - 

COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - AFASTAMENTO DO ART. 95 DO 

CPC. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. O entendimento proferido pelo Tribunal 

de origem encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que deve ser afastada a competência absoluta de 

foro prevista no art. 95 do CPC, quando a ação possessória seja 

decorrente de relação de direito pessoal surgida em conseqüência de 

contrato existente entre as partes, devendo prevalecer o foro de eleição 

pactuado. Precedentes do STJ: REsp n. 967.826/RN, Rel. Min. Nancy 

Andrighi, DJ de 22.11.2007; REsp n. 332.802/RN, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, DJ de 26.2.2009. 2. A agravante, limitando-se a transcrever as 

ementas dos julgados objeto do dissídio, não promoveu o necessário 

cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, de forma que 

não há como verificar a ocorrência dos pressupostos necessários à 

comprovação da divergência jurisprudencial deduzida, quais sejam, 

semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados e teses 

jurídicas divergentes conferidas a um mesmo contexto. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no Ag 1192342/MG, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 16/09/2014)

 Nesse passo, entendendo esse magistrado ser razoável a interpretação 

de que é de Competência da 1ª Vara Judicial da Comarca de Santo 

Augusto/RS, processar e julgar o presente pedido, divergindo, portanto, 

do entendimento esposado na decisão de fls. 120/v, do douto colega 

subscritor do decisum, estamos diante da hipótese prevista no art. 66, 

inciso II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim 

disciplina:

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I – (...)

II – 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao 

outro a competência;

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá 

suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Em razão de todo o exposto, considerando-se a controvérsia acerca da 

Competência para processar e julgar o presente feito, de rigor a 

suscitação de conflito de competência na forma negativa ao Superior 

Tribunal de Justiça, conforme preceitua a figura insculpida no art. 105, I, 

d), terceira figura, da Constituição Federal.

Sendo assim, com supedâneo no art. 66, inciso II, parágrafo único e nos 

termos do art. 953, inciso I, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

determino que seja expedido oficio à Presidente do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, instruindo o mesmo com cópia integral dos autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 122063 Nr: 1181-39.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA ALMEIDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte REQUERIDA para requerer o que de direito, 

em face o desarquivamento dos autos, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 140315 Nr: 10868-06.2011.811.0055

 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: DIRCEU PEDRO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904, 

JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - OAB:12.350-MT, LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:13.122-A, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139455 Nr: 9934-48.2011.811.0055
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 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO MELATO

 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: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI, WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA, GILMAR 

GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Intimação do advogado de Gilmar Gomes Pinheiro para manifestar, no 

prazo legar, sobre o teor da petição de folhas 973/976 , no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 141458 Nr: 804-97.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR GOMES PINHEIRO, FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI, WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVIOSEG - SEGURANÇA PRIVADA, GILMAR 

GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7557, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4617/MT

 Intimação do exequente Gilmar Gomes Pinheiro para manifestar, no prazo 

legar, sobre o teor da petição de folhas 971/972 , no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 161919 Nr: 12896-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA JOALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 283, 

13, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE FOR O 

CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119770 Nr: 9649-26.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO APARECIDO LEMES, IRINEU ANTÔNIO 

VAZ, LOIR VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Antes de analisar os fundamentos da impugnação à avaliação proposta 

pelos executados (fls. 127/129), necessário que os Oficiais responsáveis 

pela avaliação de fl. 122/123, esclareçam se a avaliação em comento é 

somente da área penhorada de 54,45 hectares, ou sobre a área total do 

imóvel (108,90 ha).

Com os esclarecimentos, oportunize-se manifestação das partes e após, 

voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124141 Nr: 3133-53.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU ANTÔNIO VAZ, LOIR VAZ, ADALTO 

APARECIDO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Considerando a resposta do Indea/MT (fls. 271/275), cumpra-se 

integralmente a decisão de fl. 261, procedendo-se a expedição de 

mandado de penhora e avaliação das reses nas fazendas dos 

executados indicadas às fls. 273 e 274.

Realizada a penhora e avaliação dos semoventes, intime-se o executado 

para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, oportunizando-se 

contraditório ao exequente, em igual prazo.

Sem prejuízo dos demais atos, oficie-se ao INDEA-MT para que promova o 

bloqueio de emissão das Guias de Transporte Animal (GTA) em nome de 

Loir Vaz - CPF nº 461.003.771-87 e Irineu Antonio Vaz - CPF nº 

461.029.651-91.

Após, voltem-me para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275629 Nr: 5470-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI GOMES DA CRUZ ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Vistos,

Inicialmente, concedo a parte embargante os benefícios da gratuidade da 

justiça para recebimento dos presentes embargos, nos moldes ditados 

pela Lei 1060/50 e artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação, bem como, se detectado que não faz 

“jus” ao pleito, com a aplicação de multa do décuplo do valor das custas 
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processuais devidas.

Considerando-se a ausência de pressupostos legais, bem como a falta de 

requerimento do embargante, recebo os presentes embargos opostos, 

sem efeito suspensivo (CPC, art. 919).

Determino a intimação do embargado para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como preceituam os artigos 920, inciso I e 431 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 194658 Nr: 10604-47.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRALHERIA FAZ COM FERRO LTDA - ME, 

JOSIAS CAETANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 69, vez que impertinente no presente caso, quando 

a parte requerida, devidamente citada, não apresentou embargos à 

monitória. Ademais, reputo que o feito fora convertido em execução de 

título judicial em 18 de agosto de 2017 (fl. 56), estando pendente de 

cumprimento da intimação dos executados do mandado executivo.

Verifico também que houve recolhimento de diligência para penhora e 

avaliação de bens dos executados, no curso da ação monitória, o que não 

concretizou-se em razão da inadequação da medida ao rito pretendido.

Assim, intime-se o exequente para ciência da certidão do Oficial de Justiça 

e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Outrossim, caso o exequente tenha interesse na devolução dos valores 

depositados á fl. 43, ressalto que o pedido de restituição da diligência 

deve cumprir o que estabelece a Instrução Normativa SCA n.º 02/2011 – 

Versão 02.

Com a manifestação, voltem-me para apreciação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156310 Nr: 4921-97.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI GOMES DA CRUZ ME, DARCI GOMES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 204/v em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 205/v).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Após, voltem me para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277716 Nr: 7191-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADS, LEIA ASSIS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Ação de retificação de registro civil ajuizada por G. A de S, 

representada por sua genitora Leia Assis do nascimento, em razão da 

retificação do registro civil para incluir o nome da mãe da autora.

Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Estando a petição inicial devidamente instruída com os documentos de fls. 

8/23, dê-se vistas dos autos ao representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271138 Nr: 2096-10.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MATHIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de liquidação de sentença c/c cautelar antecedente de 

exibição de documentos ajuizada por Tereza Mathias em desfavor de 

Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual. 

Requereu o deferimento do parcelamento das custas processuais em 6 

parcelas.

No tocante ao pedido de parcelamento, considerando a renda da autora 

comprovada à fl. 141, entendo demasiado o parcelamento das despesas 

processuais em 6 prestações, quando não há qualquer indício de que 

esteja passando por problemas financeiros. Assim, com fulcro no 

parágrafo 6º, do art. 98 do CPC, considerando a média mensal da renda 

da autora, defiro o parcelamento das custas processuais em 03 (três) 

parcelas iguais e sucessivas.

Posto isso, determino o recolhimento da primeira parcela das custas e 

despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. As demais devem 

ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de revogação do 

benefício.

Outrossim, em relação ao pedido incidental de exibição de documentos, 

aportada a comprovação do pagamento da primeira parcela, oficie-se ao 

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC solicitando extrato das 

contas existentes no CPF/nome da autora.

Cite-se a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem como o 

seu advogado habilitado nos autos n.º 0800224-44.2013.801.0001 para, 

no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de revelia, oportunidade em 

que deverá apresentar o relatório financeiro/contábil das contas da 

autora, bem como do crédito existente nas aludidas contas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223076 Nr: 12480-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELOURDES DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante o pedido retro, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, inciso 

III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período em que 

o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.
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Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136810 Nr: 7101-57.2011.811.0055

 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: MARTA REGINA DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte autora para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos, BEM COMO MANIFESTAR ACERCA 

DOS EXTRADOS DA CONTA ÚNICA ACOSTASTADO AS FLS. 370-382, 

ONDE CONSTA QUE NÃO HÁ VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261544 Nr: 26032-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SILVA DOS SANTOS VESTUÁRIO – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arminda Ella Henrich Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heber Mariano Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 22.186

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que a diligência restou frustrada, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, sob pena de 

suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185512 Nr: 3170-07.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENE MARIA SALGADO STOPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, indefiro, por ora, a realização de diligência junto ao sistema 

Infojud, postergando sua análise para após a comprovação de 

esgotamento das diligências para tentativa de localização de bens em 

nome dos executados.Proceda-se a Secretaria, ainda, com a expedição 

de certidão, nos termos do artigo 517 do Código de Processo Civil, que 

servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil ao exequente.Expeça-se também ofício ao INDEA para que 

informe sobre a eventual existência de semoventes cadastrados em nome 

da executada, indicando a quantidade de gado e sua origem. Conste no 

ofício o nome completo e CPF da executada para realização das 

buscas.Com resposta positiva, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos semoventes existentes em nome da executada, no limite do 

valor da execução, conforme cálculo de fls. 68/v, nos termos do artigo 

835, inciso VII do Código de Processo Civil.Quedando-se o exequente 

inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo CPC/2015, suspenda-se o 

feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, 

período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de 

eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não sendo 

dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, 

nos termos art. 921, § 2º, do CPC, o qual poderá ser desarquivado a 

qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o 

prazo da prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso 

(art. 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276492 Nr: 6093-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ZULI, THAISE AYRES 

BEZERRA ZULI, FABIO BREVES WASHINGTON, ANDREA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de execução para entrega de coisa incerta movida por Via Fertil 

Produtos Agropecuário Ltda em desfavor de Marcos Roberto Zuli e outros, 

todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 811 combinado com o artigo 806, ambos do Código 

de Processo Civil, determino que os executados sejam citados para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, procederem à escolha ou seleção e entregarem 

individualizada a coisa determinada pelo gênero e quantidade, conforme 

mencionado na petição inicial do exequente.

Ressalto que a parte exequente poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a escolha feita pelo executado, conforme lhe faculta o artigo 812 

do Código de Processo Civil.

Consigno que havendo impugnação, esta será decidida de plano, ou, se 

necessário, após a oitiva de um perito, conforme prevê o artigo 812 do 

Código de Processo Civil.

Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado (CPC, §2º, artigo 806).

Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, 

considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução tão 

somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se 

houver.

Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no 

cumprimento desta decisão, nos termos do §1º do artigo 806 do Código de 

Processo Civil, limitado o preceito cominatório ao valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso 

se revele insuficiente ou excessivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279868 Nr: 8910-38.2018.811.0055

 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: JVRB, ERB, WANDERSON VEIGA BELARMINO, 

JEANDERSON DA VEIGA BELARMINO, ELIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE SIMAO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação indenizatória c/c reintegração de posse ajuizada por 

J.V.R.B e E.R.B, representados por Eliane Ribeiro, e Jeanderson da Veiga 

Belarmino e Wanderson Veiga Belarmino em desfavor de Lucineide Simão 

da Rocha, todos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Inicialmente, concedo a parte autora benefícios da gratuidade da justiça, 

nos moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo 

em caso de alteração da sua situação.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 27 de junho de 2018, às 13h30min, 

devendo os autos serem encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicia, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias.

 Consigna-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Sem prejuízo das deliberações supra, identifique-se o feito com a tarja 

adequada.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279510 Nr: 8625-45.2018.811.0055

 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: CEZAR ADRIANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Outrossim, considerando a hipótese de inércia do requerido e/ou 

interesse na realização da audiência de conciliação/mediação, e 

considerando que a sua não realização está condicionada a prévia e 

expressa manifestação das partes, nos termos do artigo 334, do Código 

de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

20 de junho de 2018, às 16h00min (MT), devendo os autos ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Caso seja realizada a audiência, e restando esta infrutífera, 

nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á 

o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizada a parte autora manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.Consigna-se que quando 

do requerimento de produção de provas às partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, bem como indicar os pontos 

controvertidos da demanda.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257648 Nr: 22907-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DURAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de emenda para propositura de liquidação de 

sentença, à míngua das provas carreadas aos autos, determino seja 

reiterado o ofício de fl. 47, assinalando o prazo de 30 dias para resposta.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279868 Nr: 8910-38.2018.811.0055

 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: JVRB, ERB, WANDERSON VEIGA BELARMINO, 

JEANDERSON DA VEIGA BELARMINO, ELIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIDE SIMAO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que a Portaria n.º 629/2018-PRES estabeleceu horário de 

expediente das 8h às 12h no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, 

designo nova data para realização de audiência de conciliação para o dia 

04 de julho de 2018 às 13h30min (MT).

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279856 Nr: 8890-47.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO ORLANDO DOBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADÃO NAITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, reputo necessário que o autor colacione aos autos a 

matrícula sob n.º 24.615 Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da 

Serra/MT atualizada e em sua integralidade, visto que a de fls. 24/26 é 

datada de 22 de novembro de 2016.

Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacione aos autos cópia atualizada da matrícula sob n.º 24.615 Cartório 

de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232098 Nr: 21022-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA, BRUNO 

NAREZZI DE OLIVEIRA, FLAVIO NAREZZI DE OLIVEIRA

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 
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11,80 E 21,45 REAIS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 15161 Nr: 1081-02.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JORGE NEVES DE ARRUDA, 

THOMAS PEETHER CESTARI DE ARRUDA, RHEESSA PHAILLI CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCE JANE DE OLIVEIRA 

SESTARI - OAB:4394A, TANIA MARA LORENZONI WOJAHN - 

OAB:6794-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Cuiabá-MT, para intimação do 

exequente, devendo, no ato da retirada, apresentar comprovante de 

pagamento das custas judiciais. Após retirá-la, comprovar em trinta (30) 

dias a distribuição dela no juizo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212935 Nr: 4426-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, ERSA 

MIQUELINI, SUELY RAVAGNANI DE MORAES, GERALDO NAVARRO DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

11,33 , 6,12 E 22,33 REAIS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233475 Nr: 22291-84.2016.811.0055

 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: JAIR FRANCISCO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCEMARE SANCHES ABADIE, ANTONIO 

MOZART JUNGLES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Cianor-te-PR, 

onde foi negativa a finalidade, no legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174091 Nr: 15915-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DA SILVA SOUZA, ROSEMEIRE 

APARECIDA SANCHES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

67,28 REAIS .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275928 Nr: 5625-37.2018.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEY RAFAEL ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Bradesco Administradora Consórcios LTDA em face de Claudiney Rafael 

Alves Moreira, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 

10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 16-vº).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255916 Nr: 21358-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILSON DOMINGOS DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA NEGOCIOS CONSTRUTORA E EMPRE. 

IMOBILIARIOS LTDA-ME, EDEMILSON MARCOS DE SOUZA, ULISSES DE 

OLIVEIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI - OAB:, RUDI 

CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR para informar nos autos o endereço atualizado da 

parte requerida Mega Negócios Construtora e Empreendimentos 

Imobiliários LTDA-ME para fim de proceder à citação, no prazo legal, tendo 

em vista que a correspondência foi devolvida com a informação não existe 

o numero.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113435 Nr: 3610-13.2009.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR BARIVIERA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNADES MERIGHI - 

OAB:9139/MT, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a prática de atos ordinatórios, oportunizando-se 

o contraditório sobre o teor da petição de fls. 90 e seguintes, sobre o 

débito atinente a custas deste procedimento, indicadas as fls. 84v no 

montante, atualizado em 12/3/218 de R$ 335, 45 (FUNAJURIS) e R$ 100,45 

(Cartório Distribuidor não oficializado) ou na hipótese de anuência quanto 

a amplitude do acordo, promova o recolhimento voluntário dos valores.

Após, apresentada manifestação ou decorrido o prazo para tanto, 

voltem-me conclusos.

Promovido o recolhimento voluntário, promova-se o arquivamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247242 Nr: 14567-92.2017.811.0055

 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: MARCIANO ALENCAR SCHERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206.339, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:OAB/SP 206.339

 [...]Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos revisionais e em por 

tais razões, indefiro o pleito de repetição indébito. Por consequência, julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.A título de sucumbência, condeno o 

autor ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% do 

valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da 

gratuidade já deferida.Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os 

autos com as cautelas de estilo.Publique-se, registre-se, intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 188695 Nr: 5611-58.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAN RAFAEL CHOPERIA E RESTAURANTE 

LTDA ME, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN, CESAR ANTONIO RICCIARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NOS VALORES DE R$ 

250,47 E 6,67 REAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158022 Nr: 6618-56.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE FEITOZA DA SILVA - ME, DAYANE 

FEITOZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que a diligência restou frustrada, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, sob pena de 

suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 24844 Nr: 675-73.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 [...]Deste modo, indefiro o pedido de ofício às cooperativas.Considerando 

que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que o executado 

deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, artigo 854, §3º, 

incisos I e II).Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o 

levantamento de alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta 

para depósito dos valores, intimando-o, posteriormente, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao 

feito.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática 

trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do 

artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 

ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo 

de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo supra, e não 

sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo executado, arquive-se 

o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual 

poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 232098 Nr: 21022-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAREZZI ENGENHARIA LTDA, BRUNO 

NAREZZI DE OLIVEIRA, FLAVIO NAREZZI DE OLIVEIRA

 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/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que a diligência restou frustrada, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, sob pena de 

suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 
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suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157856 Nr: 6455-76.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR REZENDE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 156, em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 137/138).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta para depósito 

dos valores, intimando-o, posteriormente, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 160002 Nr: 9454-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 [...]Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta para depósito 

dos valores, intimando-o, posteriormente, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.Em relação ao pedido 

de expropriação dos bens já penhorados, deverá o exequente 

manifestar-se, no prazo de 5 dias, quanto o interesse na adjudicação ou 

alienação, sendo que em caso de interesse pela alienação com realização 

de praça, deverá indicar leiloeiro credenciado no juízo, trazendo aos autos 

as cópias dos documentos pertinentes, assinalando que decorrido o prazo 

sem manifestação, caberá a este juízo a indicação do profissional para 

sua realização.Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova 

sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, 

nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo 

prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará suspenso, 

sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.Decorrido o prazo 

supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao feito pelo 

executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do Código de 

Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos 

termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).Após, voltem me para apreciação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59398 Nr: 1028-11.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA DE FÁTIMA MURADOR

 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:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 270, em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 273/274).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta para depósito 

dos valores, intimando-o, posteriormente, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Após, voltem me para apreciação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147138 Nr: 6909-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CAVALARI, ANGELO ANTONIASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 306/307 em desfavor do executado, no 

valor da última atualização nos autos (fls. 308), a qual restou frutífera.

Desse modo, considerando que a penhora foi positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 
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alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta para depósito 

dos valores, intimando-o, posteriormente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para análise da extinção do 

cumprimento de sentença ou demais deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277734 Nr: 7215-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do artigo 

827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no 

prazo declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do artigo 231 do Código de Processo Civil.Fica(m) o(s) executado(s) 

advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das 

parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, 

multa em favor da parte, além de outras penalidades previstas em lei.O 

exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) 

executado(s), deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no artigo 240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de 

pessoa jurídica, deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de 

breve relato obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, 

ainda, perante os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem 

sede ou filial. Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem 

judicial, mediante o recolhimento das respectivas taxas, o exequente 

poderá requerer diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos 

termos do artigo 828, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, 

§3º, todos do Código de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao 

exequente providenciar as averbações e comunicações necessárias, 

comprovando posteriormente nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257648 Nr: 22907-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DURAN GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de emenda para propositura de liquidação de 

sentença, à míngua das provas carreadas aos autos, determino seja 

reiterado o ofício de fl. 47, assinalando o prazo de 30 dias para resposta.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me concluso para 

deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276706 Nr: 6335-57.2018.811.0055

 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: ALINE DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, há indícios de que a autora possui condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

possuindo, inclusive, veículo livre de ônus, conforme consulta anexa 

realizada perante o sistema Renajud.

Assim, considerando os elementos indicados, o objeto discutido e as 

provas constituídas nos autos, mais especificamente o documento de fl. 

49, em que a autora assinala possuir renda superior a R$ 10.000,00, 

evidencia indícios suficientes de que a parte autora possui condições de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da 

família.

Assim, intime-se a autora para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui condições de arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

Deverá, ainda, no mesmo prazo, colacionar comprovante de endereço 

para fins de recebimento da peça exordial.

Decorrido o prazo sem cumprimento, intime-se aquela pessoalmente, nos 

termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, para suprir a falta 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276704 Nr: 6331-20.2018.811.0055

 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: JULIETA CATARINA CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, há indícios de que a autora possui condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Ademais, a autora não demonstrou a hipossuficiência capaz de ensejar 

em insuficiência de bens ou numerários para arcar com as custas 

processuais. Assim, considerando os elementos indicados, o objeto 

discutido e as provas constituídas nos autos, mais especificamente o 

documento de fl. 49, em que a autora assinala possuir renda superior a R$ 

10.000,00, evidencia indícios suficientes de que a parte autora possui 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu 

sustento e/ou da família.

Assim, intime-se a autora para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui condições de arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

Deverá, ainda, no mesmo prazo, colacionar comprovante de endereço 

para fins de recebimento da peça exordial.

Decorrido o prazo sem cumprimento, intime-se aquela pessoalmente, nos 

termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, para suprir a falta 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276702 Nr: 6327-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA NOVELLO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

In casu, há indícios de que a autora possui condições de arcar com as 

custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

possuindo, inclusive, veículo livre de ônus, conforme consulta anexa 

realizada perante o sistema Renajud. Ademais, a autora não demonstrou a 

hipossuficiência capaz de ensejar em insuficiência de bens ou numerários 

para arcar com as custas processuais. Assim, considerando os 

elementos indicados, o objeto discutido nos autos e as provas constituídas 

nos autos, verifico indícios de que a parte autora possui condições de 

arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da 

família.

Assim, intime-se a autora para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que não possui condições de arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

Deverá, ainda, no mesmo prazo, colacionar comprovante de endereço 

para fins de recebimento da peça exordial.

Decorrido o prazo sem cumprimento, intime-se aquela pessoalmente, nos 

termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, para suprir a falta 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 7796 Nr: 258-96.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SAVÉRIO SQUILLACE, NILZA YARA 

SOARES SQUILLACE

 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: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que a diligência restou frustrada, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, sob pena de 

suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 191184 Nr: 7654-65.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA JACINTO SIQUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos etc.,

Inicialmente, tendo em vista a frustração da diligência de avaliação do bem, 

bem como do interesse pelo exequente, necessário seja procedida a 

apreensão do bem, nomeando-se o exequente como depositário.

Assim, expeça-se o competente mandado de busca e apreensão e 

avaliação do veículo no endereço de fl. 97.

Procedo ainda com anotação de restrição de circulação no veículo 

penhorado à fl. 85/86 no Sistema Renajud.

Realizada a apreensão e avaliação do bem, intime-se o executado e após, 

oportunize-se manifestação exequente quanto ao interesse na 

adjudicação ou designação de hasta pública.

Com as manifestações, concluso para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 212152 Nr: 3786-45.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIBERTO DE AGUIAR BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA ELVERITA ZARICHTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Renove-se vistas à Defensoria Pública para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se quanto a proposta de acordo apresentada pelo exequente 

(fls. 72/75).

Silente, voltem-me para as demais deliberações.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 247088 Nr: 14464-85.2017.811.0055

 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: VIVEIRO VIDA VERDE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO 

LTDA, MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA

 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: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, KALIANDRA ALVES FRANCHI - OAB:14527, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12454

 [...]Caso não haja oposição ao valor dos honorários, homologo desde logo 

o valor da proposta, fixando a quantia no montante apresentado pelo 

perito; nesta hipótese, a seguir intime-se o requerido Moto Honda da 

Amazonia Ltda – responsável pelo custeio dos honorários periciais, nos 

termos do artigo 95 do CPC – para que providencie o depósito do montante 

no prazo de 10 (dez) dias. Feito o depósito, comunique-se o perito (por 

correio eletrônico) para que sejam iniciados os trabalhos.O laudo pericial 

deverá ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data em que o perito for comunicado para dar início aos 

trabalhos. As partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão 

indicar assistentes técnicos (devendo informar telefone e e-mail para 

contato do respectivo assistente) e formular quesitos. A parte que 

formular quesito cuja resposta implique trabalho excessivamente oneroso 

deverá se responsabilizar pelo pagamento dos honorários 

correspondentes ao quesito, sob a pena de indeferimento.Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de quinze dias se 

manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão 

p r o v i d e n c i a r  a  a p r e s e n t a ç ã o  d e  s e u s  p a r e c e r e s 

técnicos.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 
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realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, e após o 

cumprimento de todos os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos 

para eventual julgamento da ação.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 257403 Nr: 22600-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO LERIAS - 

OAB:3437/OAB RO

 Intimação do patrono do réu acerca da expedição de carta precatória 

para a comarca de Porto Velho/RO a fim de propositura de suspensão 

condicional do processo ao mesmo.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 240997 Nr: 9118-56.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA DA CUNHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) HOMOLOGO, para 

que surtam os jurídicos e legais efeitos, a desistência de oitiva da 

testemunha PM Crenival Rodrigues Ferreira e da testemunha Weverton de 

Oliveira Silva, externada respectivamente pelo Ministério Público e pela 

Defesa nesta oportunidade. 2) DECLARO ENCERRADA a instrução 

processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em seguida, à 

Defensoria Pública, para apresentação de memoriais escritos, pelo prazo 

de cinco (05) dias, cada. 3) Após cumprido o item anterior, façam os autos 

CONCLUSOS para prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 220772 Nr: 10723-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BRAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Souza Calixto 

Sanches - OAB:44.152 /OAB-PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - 

OAB:OAB/PR 11849

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) Não obstante o 

Ministério Público tenha desistido da oitiva da vítima Indiana Geraldo Tardett 

e da testemunha Thalia Tardett por não ter encontrado os endereços 

atualizados das mesmas, considerando que ambas compareceram 

espontaneamente nesta oportunidade, DETERMINO suas oitivas como 

informante e testemunha do Juízo, em atenção ao princípio da busca da 

verdade real. 2) Por outro lado, com relação à testemunha do Ministério 

Público Tainá Tardett, considerando que a genitora da mesma informou 

que ela não reside mais nesta cidade, HOMOLOGO, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, a desistência externada pelo Ministério Público às 

fls. 64. 3) HOMOLOGO, igualmente, para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos, a desistência de oitiva da testemunha Zuch Mairo Santos, 

externada pela Defesa nesta oportunidade. 4) DECLARO ENCERRADA a 

instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério Público e, em 

seguida, à Defensoria Pública, para apresentação de memoriais escritos, 

pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 5) Após cumprido o item anterior, 

façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 4723-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CRESPO PRETEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Proceder a intimação dos Advogados do réu para apresentarem 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 196187 Nr: 11815-21.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR JOSE MEGGIOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Por fim, uma vez tudo 

cumprido, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 171157 Nr: 12591-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLIMAR DA SILVA LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 DESPACHO PROFERIDO EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) AGUARDE-SE o 

aporte, aos autos, da precatória expedida à Comarca de Itaguaru/GO., 

com a finalidade de realização do interrogatório do réu, já designado para 

o dia 30/10/2017 (fls. 82 vers). 2) Após o aporte da precatória de que 

trata o item “1” devidamente cumprida, ABRA-SE VISTA dos autos ao 

Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para apresentação de 

memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 3) Se decorrer o 

prazo de dez (10) dias da data da audiência sem que a precatória aporte 

aos autos, CERTIFIQUE-SE e OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, solicitando a 

devolução imediata da deprecada, devidamente cumprida. 4) Após tudo 

cumprido, CONCLUSOS para prolação de sentença. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 221666 Nr: 11424-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA: “Vistos etc. 1) DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual. ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público e, em seguida, à Defesa técnica, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias, cada. 2) Após cumprido o item 

anterior, façam os autos CONCLUSOS para prolação de sentença. 

CUMPRA-SE”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 140716 Nr: 8-09.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco A. Medeiros - 

OAB:5.423 B, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Gilberto Alves de Lima, Cpf: 03133175181, Rg: 

1770535-5 SSP MT Filiação: Rosalia Alves de Lima, data de nascimento: 

02/08/1988, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, 

desmpregado, Endereço: Rua 03 Esq. 54 S/nº, Bairro: Jd. Monte Libano, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 8-09.2012.811.0055.

 Código Apolo nº: 140716.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Büttner 

Castor, ofereceu denúncia em 1º de novembro de 2013 contra Gilberto 

Alves de Lima, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que no dia 11 de agosto de 2011, por 

volta das 09h20min, na Avenida Brasil, em frente ao Banco do Brasil, 

centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, Gilberto Alves 

de Lima adquiriu, com intuito de lucro direto, 569 (quinhentos e sessenta e 

nove) cópias de fonograma e obra intelectual (videofonograma), 

reproduzidas com violação do direito do autor, do direito do artista 

intérprete ou executante e o direito do produtor.

A peça inicial acusatória foi recebida em 26 de novembro de 2013, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 37.

O réu foi devidamente citado (fls. 49) e, às fls. 50, por meio de advogado 

constituído, apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 74, com a oitiva da testemunha PM José Valdeci Esteves, conforme 

mídia de fls. 74.

O réu não foi encontrado para ser interrogado (fls. 82).

O Ministério Público requereu a decretação da revelia do réu (fls. 83).

Às fls. 84, decretou-se a revelia do réu, determinando-se a abertura de 

vista dos autos às partes para apresentarem as alegações finais (fls. 84).

O Ministério Público apresentou, às fls. 85/86 suas alegações finais em 

forma de memoriais, pugnando pela condenação do réu pela prática do 

crime descrito na exordial acusatória.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 87/91 verso, pugnando pela absolvição do réu da prática 

do crime descrito na denúncia, ante a atipicidade da conduta em virtude do 

erro de tipo e por falta de provas, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, 

do Código de Processo Penal. Requereu, ainda, numa eventual 

condenação a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 

de direitos, na forma do artigo 44 do Código Penal.

 Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do boletim de ocorrência policial (fls. 10), auto de apreensão (fls. 

12), laudo pericial de exame documentoscópio (fls. 16/19), e pelos 

depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na Delegacia de Polícia, o réu confessou a prática delitiva, aduzindo que 

foi “abordado pela Polícia Militar e conduzido para este CISC, pois estava 

portando uma mala contendo CDS e DVDS piratas; (...) QUE a margem de 

lucro do declarante seria de aproximadamente 30%; QUE eu estava em 

minha residência de onde sai e me dirigia para o Bairro Jardim dos Ipês, 

onde pretendia vender os cds e dvds”. (Gilberto Alves de Lima, fls. 11)

Na seara policial, o policial militar da ocorrência Edevagner Tomaz aduziu 

que, após abordagem policial, foram encontradas com o réu várias copias 

de CDs e DVDs piratas (fls. 28).

O Policial Militar da ocorrência José Valdeci Esteves narrou à Autoridade 

Policial que abordou o réu quando “conduzia uma motocicleta Honda Fan 

de cor preta, sem placa; Que ao fazer revista numa bolsa na garupa, foi 

encontrado vários Cds e Dvds piratas”. (fls. 27)

Inquirido judicialmente, o Policial Militar José Valdeci Esteves ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, aduzindo 

que foi feita a abordagem no réu, encontrando-se CDs e DVDs (mídia de 

fls. 76).

De salientar-se que a palavra dos policiais, quando firme e segura, 

inexistindo indicativo de suspeição ou parcialidade, como no caso em 

questão, goza de credibilidade e serve como prova para juízo 

condenatório.

A perícia comprovou a falsidade das mídias apreendidas (fls. 16/19).

 Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que o réu cometeu o crime descrito no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

Nas derradeiras alegações a defesa postulou pela absolvição do réu, em 

razão da atipicidade da conduta, salientando que o réu não tinha 

conhecimento da norma penal incriminadora descrita na denúncia, 

inclusive, que ele não teria agido com dolo, não realizando as elementares 

previstas no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

Com efeito, não assiste razão à diligente defesa quando sustenta a 

ausência de dolo, uma vez que há enormes diferenças existentes entre o 

produto autêntico e o falsificado, visíveis a qualquer leigo, sendo 

amplamente difundida na mídia a ilicitude do comércio deste último. E mais, 

a diferença do preço de venda de um e outro não oportuniza a menor 

vacilação. Até porque, como se viu, o próprio réu referiu que os produtos 

eram “piratas” e que os venderia.

Ademais, não importa se os produtos foram deixados por um terceiro com 

o réu. O que efetivamente tem relevância é que este expunha à venda as 

referidas mercadorias com o intuito de lucro direto.

 Do mesmo modo, é incabível pensar que o costume teria derrogado a lei, 

não obstante possa existir em cada esquina um vendedor ambulante 

carregado de mercadorias pirateadas ou falsificadas.

A existência de outras pessoas vendendo produtos ilícitos não autoriza o 

comportamento do réu. Trata-se de conduta vedada pelo ordenamento 

jurídico.

 E, por fim: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a 

conhece” (LINDB, artigo 3º).

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR como por condenado 

tenho o réu Gilberto Alves de Lima, já qualificado nos autos, nas sanções 

dos artigos 184, § 2º, do Código Penal.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 184, § 2º, do Código 

Penal é de reclusão, de dois (02) anos a quatro (04) anos, e multa.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são ruins, uma vez que o réu possui três 

condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores e 

posteriores, bem como responde por outros crimes nesta Comarca de 

Tangará da Serra/MT, conforme certidões de antecedentes criminais em 

anexo, razão porque, uma das três condenações criminais transitadas em 

julgado será utilizada nesta fase para valoração negativa dos maus 

antecedentes e a outra a justificar o aumento da reprimenda básica à 

conta da conduta social do condenado, remanescendo uma condenação 

transitada em julgado apta a justificar o aumento na segunda fase 

dosimétrica para o reconhecimento da reincidência, sem que haja qualquer 

ilegalidade ou bis in idem, conforme orientação jurídica predominante do 

Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA 

DA PENA. (I) REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 

AFIRMAÇÕES CONCRETAS. (II) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. 

ART. 385 DO CPP. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, 

por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a 

dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em 

hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, 

constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no 

acervo fático-probatório. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, 

suficiente a motivar a exasperação da pena-base a natureza da 

substância entorpecente apreendida em poder do sentenciado - crack. 

Precedentes. 3. Da análise da folha de antecedentes do sentenciado, 

constam quatro condenações definitivas. Assim, correto o aumento da 

pena-base diante dos maus antecedentes, pois presente condenação 
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definitiva em desfavor do paciente, anterior à data do fato em análise, 

diferente da condenação utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção 

para a configuração da reincidência. 4. Do mesmo modo, considerada uma 

condenação definitiva para a valoração negativa dos maus antecedentes; 

outra como fundamento para o reconhecimento da reincidência; 

remanesce uma condenação passada em julgado bastante a justificar o 

aumento da reprimenda básica à conta da conduta social do agente. 

Precedentes. 5. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "Não ofende o 

princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não 

descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de 

Processo Penal" (HC 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

10/05/2016, DJe 20/05/2016). 6. Habeas corpus denegado. (HC 

381.590/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

 A sua conduta social é reprovável, ante a quantidade de crimes em tese 

praticados pelo condenado, inclusive, alguns com sentença condenatória 

transitada em julgado e, principalmente, por não ser esse o comportamento 

que se espera de um determinado indivíduo perante a sociedade, 

conforme precedente da Corte Superior do país alhures transcrito.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

utilizando-se de 1/6 para cada, hei por bem fixar a PENA-BASE em dois 

(02) anos e oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão.

 Na segunda fase de fixação da pena, não há atenuantes. Todavia, 

imperiosa a incidência da agravante da reincidência (Executivo de Pena 

325.56.2009.811.0008, Código 38007, da Comarca de Barra do 

Bugres/MT). Bem por isso, ELEVO a pena para três (03) anos, dois (02) 

meses e três (03) dias de reclusão.

 Na terceira fase da fixação da pena, não há nem causas de aumentos e 

nem diminuição da pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em três (03) anos, dois (02) meses e 

três (03) dias de reclusão.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (11/08/2011), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

O REGIME INICIAL de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos 

termos da alínea “b”, do § 2º, do artigo 33 do Estatuto Punitivo.

Não há que se falar em substituição de pena ou sursis em razão das 

circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

O réu poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

1ª Vara de Execuções Penais desta Comarca.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 1º de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):SONIA KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 22 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001341-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KASSYA HELLEN SILVA GONCALVES (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:

PINK BODY (REQUERIDO)

VICTOR HUGO PEREIRA BATISTA (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 14/11/2018, às 14h45min, 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: 1001344-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ROSANGELA CALONGA ARGUELIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 14/11/2018, às 15h15min, 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: 1001345-06.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL 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 14/11/2018, 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.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001347-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAELY RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL MILENIO 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 14/11/2018, 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: 1001351-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SESTARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVENILDO LOPES (REQUERIDO)

SILVANO (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 03/07/2018, às 13h45min, 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: 1001353-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA TURIS TRANSPORTES COLETIVOS 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 03/07/2018, às 14h00min, 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: 1001318-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO REIS MORETTO OAB - MT23999/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 07/11/2018, 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: 1001008-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN MERIAN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 20/09/2018, às 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001355-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 22 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011621-45.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012436-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA FERNANDES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIVALIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GOMES VIGIDO OAB - SP0246800A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012436-42.2016.8.11.0055 Autora: Poliana Fernandes Costa Ré: 

Privalia Serviços de Informação Ltda. PROJETO DE SENTENÇA 

RELATÓRIO: 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). 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). 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 . Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95 ), 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 
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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, consigno que o pedido consistente em obrigação de 

entregar pleiteado pela autora perdeu seu objeto, considerando a entrega 

do produto adquirido. Entrementes, há pedido compensatório por danos de 

ordem moral decorrente da entrega atrasada de bem adquirido, razão pela 

qual se passa a análise deste. 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, na forma 

do art. 6º, inc. VIII do CDC. A autora narra que em 25 de novembro de 

2016 adquiriu três produtos no sítio eletrônico da empresa ré (a saber: 2 

Peep Toe de couro e 01 bolsa de couro, todos da marca Jorge Bischoff), 

pagando a importância de R$ 729,97 (setecentos e vinte e nove reais e 

noventa e sete centavos), incluso o frete. Afirma que comprou o referido 

bem considerando a oferta de entrega no prazo de 15 dias, visto que um 

dos produtos seria dado como presente de natal a sua irmã (que mora em 

outra cidade do estado). Entretanto, ilustra que a empresa ré descumpriu o 

prazo contratual estabelecido e, mesmo instada na via administrativa, 

quedou-se inerte, motivo pelo qual foi obrigada a buscar a solução do 

imbróglio em juízo. No transcorrer do iter processual a ré apresentou peça 

contestatória, porém limitou a argumentar que a autora teria conhecimento 

das condições de uso do serviço prestado (“clube online”), que o atraso 

ocorreu por culpa exclusiva de terceiro (transportador), e que o problema 

citado teria natureza jurídica de mero aborrecimento. Após detida análise 

dos autos, entendo assistir parcial razão a autora. Explico: Não há dúvidas 

de que a autora adquiriu o produto supramencionado na pagina oficial da 

empresa ré inserida no sítio eletrônico www.privalia.com.br, como faz 

prova o e-mail de acompanhamento do pedido inserido no ID n. 6376350. 

Bem como, restou incontroverso o descumprimento do prazo descrito na 

oferta do produto (15 dias), que implicou no atraso da entrega do produto 

que foi adquirido como o propósito de ser entregue como presente de 

natal. Tal situação, além de violar o preceito insculpido no art. 30 do CDC, 

consubstancia danos de ordem moral a autora[1] – que foi impedida de 

realizar a entrega de bem adquirido com o propósito de presentear ente 

querido em data comemorativa. É importante ressaltar que o caso descrito 

e comprovado nos autos não se trata de mero descumprimento contratual 

(atraso puro e simples de bem não essencial), mas sim de 

descumprimento de oferta e consequente impedimento de objetivo 

almejado pela autora (entrega de produto como presente natalino, como 

dito alhures). De mais a mais, consigno que não há falar em culpa 

exclusiva de terceiro (transportador), enquanto excludente de 

responsabilidade, porque tal situação pode ser enquadrada como fortuito 

interno à sua atividade (venda de produtos via internet), não podendo a 

autora (que é consumidora) arcar com os ônus inerentes as atividades 

prestadas pela ré, especialmente quando lhe foi cobrado o serviço em 

questão. Assim, entendo que a frustração ocasionada pela displicência da 

empresa ré se tratou de falha na prestação do serviço, na forma do art. 

14 do CDC, e causou danos de ordem moral ao autor. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal Única do Mato Grosso: [...] A 

responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação 

de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a compra de produto 

(jogo de panela), com data certa de entrega, e não havendo a entrega do 

mesmo, imperioso o dever de indenizar, material e moralmente. [...] (RI 

277/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 16/07/2014) 

(grifo nosso). Logo, comprovado que os produtos não foram entregues 

por negligência da empresa ré, bem como o dano moral puro decorrente 

dessa conduta ilícita, 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 educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

compensação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 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 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, opino por julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao 

pagamento à autora do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso – data prevista para entrega do produto (Súmula 54 – 

STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 – STJ); Sem custas ou honorários nesta fase Lei n. 9.099/95, art. 55. 

Por consequência, julgo extinto o feito com julgamento de mérito. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 09 

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, 09 de maio de 2018. FRANCISCO 

NEY GAÍVA Juiz de Direito [1] Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – COMPRA ELETRÔNICA DE PRODUTO (BICICLETA) - PRESENTE 

DE NATAL À FILHA MENOR – PRODUTO NÃO ENTREGUE – PROCEDÊNCIA 

- CONSTRANGIMENTO FAMILIAR QUE EXCEDE A BARREIRA DOS MEROS 

ABORRECIMENTOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA 

DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA CADEIA DE 

FORNECIMENTO – RISCO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR 

MANTIDO – VERBAS INDENIZATÓRIA E HONORÁRIA PROPORCIONAL E 

RAZOAVELMENTE ARBITRADAS – APELO DESPROVIDO. A falta de 

entrega de produto adquirido pela internet para presentear filha menor de 

tenra idade na noite de Natal causa ao consumidor constrangimentos 

familiares que suplantam a fronteira dos meros aborrecimentos, devendo, 

portanto, ser indenizado. Exegese da teoria do risco do negócio ou da 

atividade, explicitamente albergada pelo art. 14 do CDC, a fornecedora de 

produtos pela internet responde objetivamente pelas vicissitudes 

empresariais, mormente em relação à falta da entrega de bens cujo preço 

o consumidor já pagou, não podendo suscitar a escusa da culpa exclusiva 

de terceiro (transportadora) que compreende a sua cadeia de 

fornecimento, sobretudo quando não comprovada suposta excludente. 

Razoável e proporcionalmente arbitradas as verbas indenizatória e 

honorária, há que se manter irretocável a sentença. (Ap 101055/2012, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2013, Publicado no DJE 24/05/2013) (grifo 

nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WAGNER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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: 1001186-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVELYN MAYARA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa na qual se 

encontra o comprovante de endereço juntado no ID 13064468, sob pena 

de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011711-53.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA OAB - MT20018/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

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 

12595945), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 13308400. 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. Caso não haja servidor disponível para a providência, o valor 

deverá ser levantado diretamente em favor da empresa fornecedora do 

medicamento. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir 

o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a 

nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001354-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação do reclamado, certifique-se e 

tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001339-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAESSA DOS SANTOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Faculto à parte reclamante a emenda da inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, para que promova a juntada do comprovante de endereço, 

uma vez que o documento juntado em ID 13300815 não constitui prova de 

residência, sob pena de indeferimento (CPC, 320 e 321). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 

8.437/92, notifique-se o representante judicial do reclamado, a fim de que, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifeste acerca do conteúdo 

da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, certifique-se 

e tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CACERES RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

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, 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, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 106547 Nr: 5273-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DETOFFOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 200/201.

Oficie-se conforme requerido.

Caso a diligência seja infrutífera, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 

10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 59368 Nr: 1012-57.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FICAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO GALLEGO - OAB:9.809 

OAB/MT, WESLEY LOPES TORRES - OAB:9443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1.056/MT, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 227.

Ao Contador Judicial para cálculo de possíveis custas finais.

Após, INTIME-SE o executado para manifestação no prazo de 5 dias.

Caso nada seja requerido, AO ARQUIVO com as devidas anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 113349 Nr: 3539-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando que foram esgotados todos os meios para satisfação do 

crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT.

Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário.

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.

Considerando que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT.

Tendo em vista que a diligência pelo RENAJUD também foi inexitosa, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 134141 Nr: 4180-28.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, RULLYAN PETERSON 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE DE CAMPOS PINTO, ADÃO 

RODRIGUES FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Considerando que a diligência foi inexitosa, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT.

Embora tenha sido localizado um veículo em nome do executado ADÃO 

RODRIGUES FLORES, pende sobre referido veículo restrição anterior 

decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o 

que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 7º A do Dec.

-Lei nº 911/1969.

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.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 115026 Nr: 5183-86.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT

 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.

Tendo em vista que a diligência foi apenas parcialmente exitosa, intime-se 

o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
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arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 220834 Nr: 10776-52.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOLUB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Defiro o pedido de fls. 43.

Cumpra-se o despacho de fls. 25, tendo em consideração os endereços 

constantes dos extratos anexos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 212980 Nr: 4479-29.2016.811.0055

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, KLEYDSON ALBRECHT OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Trata-se de processo que visa a apuração da prática de delito contra a 

honra, em tese, praticado por KLEIDSON ALBRECHT OLIVEIRA.

A vítima e querelante LUIZ QUATRIN foi intimada (fls. 37) para comparecer 

à audiência preliminar designada para a data de 27.04.2017 às 08h00min e 

mesmo intimado não compareceu ao referido ato (fls. 42), nem tampouco 

justificou sua ausência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o prosseguimento do 

feito.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o querelante não compareceu, apesar 

de devidamente intimado e sem motivo justificado, à audiência preliminar, 

deixando, portanto, de promover os atos necessários ao andamento no 

feito, conforme certificado às fls. 42, dando azo à perempção nos autos, 

consoante dispõe o art. 60, III, do CPP.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas e 

anotações devidas, arquivando-se em seguida os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 2659-87.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CESAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Vistos.

Considerando que não há qualquer valor a ser levantado nos autos, até 

mesmo porque o feito já foi extinto pelo art. 924 do CPC (fl. 155.), 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 49316 Nr: 3155-24.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente intimado, o exequente não apresentou demonstrativo 

atualizado do débito.

Assim, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 5 dias, cumprir os termos 

do despacho de fl. 217, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30970 Nr: 4699-13.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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).

Considerando que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT.

Tendo em vista que a diligência pelo RENAJUD também foi 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 142208 Nr: 1581-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTIAN CARPENEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 102820 Nr: 1663-55.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR TEREZINHA MELLO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o último demonstrativo do crédito foi elaborado em 

01/11/2014, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar 
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cálculo atualizado, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 117624 Nr: 7650-38.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANISIO JOÃO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE SOCORRO VARGAS PLEUTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MINOZZO - 

OAB:OAB/MT 17590

 Com estas considerações, INDEFIRO por ora o pedido de remoção dos 

bens penhorados formulado pelo exequente.Aguarde-se o cumprimento 

da decisão de fl. 166.Não localizando bens em nome do executado, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena e arquivamento, o que desde já fica 

determindo em caso de inércia.Intimem-se.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 112204 Nr: 2410-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELINDA FURNI DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES OGÊDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, apresentar planilha 

atualizada do valor devido, uma vez que o ultimo cálculo aportou aos autos 

em 30/01/2017.

Após, conclusos para análise do pedido de fl. 144.

Sem prejuízo, certifique-se o cumprimento do despacho de fl 143.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30288 Nr: 2868-66.2001.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGMAR JULIANA BERNARDI 

JACOB - OAB:4864-B, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - 

OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Defiro o pedido para expedição de nova carta precatória para intimação do 

executado, observando o endereço de fl. 319, para que seja cumprida a 

segunda parte da decisão de fls. 338.

No tocante ao pedido alternativo de intimação por hora certa, não há 

sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados Especiais.

Conforme entendimento sufragado, há muito, pela jurisprudência das 

Turmas Recursais, conforme consta do Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato 

de citação recebido no endereço da parte é plenamente válida, desde que 

identificado o seu recebedor. Essa providência se justifica com muito 

maior razão em se tratando de ato de mera intimação.

Por outro lado, considerando que a reclamante demonstrou que a 

reclamada, de fato, reside no endereço informado, DETERMINO que 

citação/intimação seja realizada por Oficial de Justiça, consignando que 

caso a reclamada não esteja no local, o mandado poderá ser entregue a 

qualquer pessoa, identificando-se adequadamente o recebedor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 57675 Nr: 7149-89.2006.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA ME ARROZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Diante da certidão da matrícula, proceda-se a penhora do bem indicado às 

fls. 233/238, mediante termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1º, do 

Código de Processo Civil, expedindo-se mandado para avaliação e 

intimação do executado (assim como seu cônjuge), que ficará, no ato de 

sua intimação, constituído depositário dos bens.

 A averbação no registro imobiliário é providência que compete ao 

exequente, a teor do disposto no 844, do Código de Processo Civil.

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.

Não sendo opostos embargos, deverá o credor se manifestar sobre uma 

das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o 

credor pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se 

editais, que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII).

Ficam autorizados o credor, o devedor e a Sra. Escrivã a proceder na 

forma do art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à 

ultimação da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do 

bem na conformidade do art. 895, § 2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001333-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. EDVALDO MARTINS PEREIRA, ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de urgência em face do MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA e do ESTADO DE MATO GROSSO, para que seja 

determinado aos reclamados o fornecimento de produtos descritos na 

inicial em razão de sua situação peculiar de saúde e da impossibilidade 

financeira de arcar com a aquisição periódica do fármaco. Conforme 

expõe na inicial, o reclamante foi diagnosticado com Neoplasia Malígna do 

Esôfago, tendo-lhe sido prescrito o uso dos suplementos Nutrison Soya 

Multifiber, Isosorce Soya, Albumina e frascos para nutrição enteral e 

equipo, que são de alto custo e não foram fornecidos pelos reclamados 

por intermédio do Sistema Único de Saúde. Por essas razões, 

fundamentado em dispositivos da Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o dever de 

fornecimento dos mencionados medicamentos e requer, em razão da 

urgência própria ao caso, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os reclamados a fornecê-los, por tempo indeterminado, 

sob pena de bloqueio. Instado a se manifestar, o NAT elaborou parecer 

técnico concluindo pela urgência dos produtos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, a 

reclamante apresenta diagnóstico de Neoplasia Malígna do Esôfago que, 

conforme demonstrado na inicial, precisa de tratamento adequado o que 

só é possível mediante a ingestão dos produtos solicitados ao Poder 

Público. Contudo, o reclamante afirma ser desprovido de recursos 

financeiros suficientes para custear a aquisição periódica dos produtos 

necessários para seu tratamento. Para a concessão da liminar pretendida, 

necessária a análise da presença dos requisitos próprios da antecipação 
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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 solicitou a este juízo o 

deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. Assim, ao que tudo indica, 

não conseguirá custear as despesas exigidas para aquisição do 

medicamento prescrito por indicação médica. Diante da hipossuficiência de 

seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.” E para atendimento das 

normas em evidência, o Ministério da Saúde editou a Portaria MS/GM nº 

1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, estabelece as diretrizes a serem 

seguidas para os casos de necessidade de fornecimento aos cidadãos de 

medicamentos que sejam de alto custo, revelando que a própria 

administração pública tem ciência da obrigação que tem de atender os 

hipossuficientes. Nesse aspecto, insta salientar que a reclamante 

demonstrou ter tentado conseguir o medicamento através da rede 

municipal de saúde, que informou que o fármaco não está disponível. 

Cumprida, nesse passo, a recomendação constante do art. 1º, § 1º, da 

Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é 

inegável o dever solidário dos vários entes da federação, em garantir 

integral tratamento de saúde àqueles que o necessitam: STF-0058774) 

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER 

DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. 

EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À 

ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao 

Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da 

população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando 

essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, 

responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da 

questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

Todos esses argumentos revelam a verossimilhança das alegações 

estampadas na inicial. De outro lado, o periculum in mora é igualmente 

verificado, em face da temeridade da medida ser deferida somente ao 

final, mormente diante do risco de que, com a falta do medicamento, venha 

a se complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetido 

ao tratamento adequado. Ademais, a inércia dos reclamados poderá 

causar danos irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde da 

reclamante, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela 

lei para a concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação 

expressa da recusa do Poder Público em fornecer os produtos o que 

demonstra que a reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas 

vias administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas 

decisões, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 
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se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Ressalvo, entretanto, 

que a medida ora deferida tem o condão de determinar ao reclamado que 

forneça o medicamento vindicado pelo tempo que for necessário ao 

integral tratamento do reclamante. Para isso, em cumprimento ao que 

determina o art. 11 do Provimento nº 02/2015-CGJ, deverá o reclamante 

apresentar, a cada 6 (seis) meses, relatório médico indicando a 

necessidade da manutenção do uso do medicamento, sob pena de perda 

da eficácia da presente medida. Outrossim, para o fim de se aferir a 

imprescindibilidade do tratamento e por quanto tempo, poderá a presente 

decisão reavaliada, caso reste demonstrada a desnecessidade da 

continuidade do tratamento e fornecimento do produto. Tal medida se 

apresenta como possível e quiçá necessária para que não se onere o 

erário, mais que o necessário ao atendimento da pretensão do reclamante, 

sem perder de vista a prioridade absoluta de continuidade do tratamento, e 

que não seja cessado o tratamento indevidamente. Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 5 (cinco) dias, os suplementos Nutrisson Soya Multifiber, 

Isosorce Soya, Albumina e Frascos para Nutrição Enteral e Equipo, em 

quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade 

noticiada na petição inicial. Consigne-se que, em caso de eventual 

descumprimento da ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas 

públicas para o cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos 

do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 319, V, do CPC, 

por ausência da exigida especificação legal, assim como porque não é 

possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação de sentenças 

ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, 

c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se não é possível 

conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável também sua 

antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os 

entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de demandas que 

tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados 

para comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os 

representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido 

ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está previsto 

na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil 

e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 23 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)
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Vistos. MANOEL DE ARRUDA 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 os exames de 

Eletroneuromiografia de Membros Inferiores e RM da Coluna Lombar, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega o reclamante que 

apresenta Espondiloartrose Degenerativa e Discopatia Lombar e, por essa 

razão necessita, em caráter de urgência, de se submeter aos exames 

citados, 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 é eletivo. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do 

exórdio e dos documentos a ela acostados, o reclamante apresenta 

Espondiloartrose Degenerativa e Discopatia Lombar e precisa de 

tratamento adequado o que só é possível mediante a realização dos 

exames solicitados 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 
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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. 

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 e, em 

consequência, determino que os reclamados disponibilizem ao reclamante, 

no prazo de 05 (cinco) dias, os exames de Eletroneuromiografia de 

Membros Inferiores e RM da Coluna Lombar,, 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 
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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, 

22 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001011-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENICIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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 ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. 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 
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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 

orçamento do ID 13252793. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 21 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001099-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEVAL JOSE BOLDRINI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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, 

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 
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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 

12946288. 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, 21 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001209-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO MITINORI YASHIMOTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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, 

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 
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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 

13090897. 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, 21 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAXIMO DE MESQUITA (REQUERENTE)

ZENILDA DE LOURDES BERNARDO MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA FRANCO WEISMANN OAB - MT0019039S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o 

fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, não visualizo a presença 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Ausente 

especialmente o requisito do perigo da demora, já que não há nenhum 

documento que indique que os reclamantes necessitem dos 

procedimentos odontológicos vindicados com urgência. Juntam à inicial 

apenas orçamentos dos serviços que necessitam. Porém não há nada que 

indique a premente necessidade de sua realização. Não fosse o bastante, 

incide também a norma impeditiva emanada do § 3º, do art. 300 do CPC, 

visto que o perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório, caso 

venha a ser deferida a medida postulada pela reclamante é latente no 

caso em comento. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 

do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida. Recebo a 

petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 23 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001810-45.2018.8.11.0045. AUTOR: 

JACQUELINE FERNANDES DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 

período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 15/02/2018, consoante fl. id.13150254, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: 

Jacqueline Fernandes de Souza; b) O benefício concedido: 

Auxílio-doença; c) CPF: 028.260.431-61; d) A renda mensal atual: Não 

consta; e) Data do início do pagamento: 30 (trinta) dias da data da 

intimação da decisão, vez que deferida neste ato à antecipação dos 

efeitos da tutela. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao 

conteúdo da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto 

requerido, seguindo posicionamento doutrinário recente DEFIRO a 

realização antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da 

perícia médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido 

Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 

30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a 

designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da 

Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, 

do Conselho da Justiça Federal. Os quesitos da parte autora já se 

encontram aos autos. Por outro lado, em relação aos quesitos do INSS, 

junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente. Intimem-se as 

partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001858-04.2018.8.11.0045. AUTOR: 

MARIA TEREZINHA GUGEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez c.c tutela antecipada. 

Decido. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. 

Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do novel Código de Processo 

Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível 

se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao 

auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença 

será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu 

trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da incapacidade 

para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. Quanto ao 
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período de carência, verifico que o autor teve seu pedido administrativo 

negado na data de 07/02/2018, consoante fl. id.13204290, pelo motivo de 

que “não foi constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, 

a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual”. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito (fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por 

outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 

revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames recentes, 

comprovando, em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de 

saúde e incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o 

cerceamento do recebimento do benefício impedirá que a parte autora 

possa se alimentar e até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que 

conceda o auxílio doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O nome da segurada: 

Maria Terezinha Gugel; b) O benefício concedido: Auxílio-doença; c) CPF: 

408.166.219-34; d) A renda mensal atual: Não consta; e) Data do início do 

pagamento: 30 (trinta) dias da data da intimação da decisão, vez que 

deferida neste ato à antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se e 

notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, 

porém, de determinar a citação do Instituto requerido, seguindo 

posicionamento doutrinário recente DEFIRO a realização antecipada de 

perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 

5084, devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

início dos trabalhos. Caso o Perito aceite a designação, arbitro os 

honorários periciais em R$ 200,00, nos termos da Tabela V da Resolução 

n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. Os quesitos da parte autora já se encontram aos autos. Por outro 

lado, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furím Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 116227 Nr: 7375-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 116227.

Vistos etc.

Conforme se infere da petição de f. 164/166, o exequente e o terceiro 

Milton Antonio Trevelin entabularam acordo estabelecendo parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em 

consequência, eliminar a presente demanda.

ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado para que surta seus 

jurídicos efeitos.

 Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso 

do prazo mencionado no acordo (11/06/2018).

INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios para fins de baixa de 

averbações premonitórias procedidas pelo exequente junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis, haja vista que, tal como ocorre no caso descrito no 

§2º do art. 828 do CPC, é incumbência da parte exequente providenciar o 

necessário ao cancelamento das averbações por ela realizadas.

 Custas e honorários conforme consta na avença.

Decorrido o prazo da suspensão, intime-se a parte credora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao adimplemento da dívida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27323 Nr: 1251-57.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI 

ROSPIERSKI, LEANDRO MIGUEL HOFFMAN, GILBERTO ALBUQUERQUE 

RODRIGUES, ROSIMERI ROSPIERSKI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A

 CÓDIGO 27323.

Vistos etc.

I. Aguarde-se a manifestação da ora exequente quanto aos termos do 

acordo e quitação do débito noticiados nos autos da ação em apenso 

(código 85656).

 II. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27322 Nr: 1257-64.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI 

ROSPIERSKI, LEANDRO MIGUEL HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 27322.

Vistos etc.

I. Aguarde-se a manifestação da ora exequente quanto aos termos do 

acordo e quitação do débito noticiados nos autos da ação em apenso 

(código 85656).

 II. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41691 Nr: 2000-69.2011.811.0045

 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): LUIZ CARLOS TESSELE, RAFAEL DOMINGOS 

SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 41691.

Vistos etc.

I. Diga o exequente quanto ao alegado às f. 59/73, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 II. Após, conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122496 Nr: 1856-22.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 CÓDIGO 122496.

Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação de Execução de Sentença de Honorários 

Sucumbenciais” promovida por RONALDO CESÁRIO DA SILVA em face do 

BANCO DO BRASIL S/A, tendo como objeto decisão judicial proferida na 

execução código 2135.

Com a inicial vieram os documentos de f. 11/69.

Intimado, o executado apresentou impugnação (f. 75/7) alegando a 

ilegitimidade do exequente e excesso de execução.

 O exequente manifestou às f. 97/103 sustentando sua legitimidade ao 

argumento de que os honorários sucumbenciais executados advém de 

decisão que acolheu exceção de pré-executividade interposta por 

devedores/garantidores representados por ele. Refuta a ocorrência de 

excesso no valor executado e postula pela rejeição da impugnação.

 Decisão à f. 105 determinando o apensamento do feito aos autos da 

execução código 102026 e intimação das partes para manifestarem sobre 

a possibilidade da presente execução estar versando sobre dívida já 

adimplida.

 O executado manifestou às f. 110/111 afirmando que o valor 

supostamente levantado na execução código 102026 não foi contabilizado 

no caixa do escritório de advocacia; que o advogado que postulou pelo 

levantamento (Fabio Prandine Moleiro) faleceu em 13/08/2015; e que 

pairam dúvidas quanto à concretização da transferência do valor para a 

conta informada, pois o pedido de liberação do valor teria ocorrido em data 

posterior à suposta transferência.

 Às f. 122/125 o executado reiterou os termos de sua impugnação.

2. É o sucinto relatório. DECIDO.

Direto ao ponto, em que pese a desídia do Banco executado quanto à 

possibilidade aventada pelo juízo à f. 105, é de rigor a rejeição da presente 

execução, porquanto amparada em verba honorária já executada e 

devidamente paga.

 Tal como relatado pelo exequente na inicial, os honorários em execução 

foram arbitrados em decisão proferida no processo de execução código 

2135 (cópia f. 39/50), no qual também restou decidido que a execução de 

referida verba honorária deveria se dar em ação autônoma (cópia f. 

66/67), dado o prosseguimento daquela execução em relação aos demais 

executados.

 O fato é, e aí reside a maliciosa omissão do exequente, que referida ação 

autônoma foi prontamente instaurada, em estrito cumprimento ao 

determinado na última decisão mencionada (cópia f. 66/67 – parte final – 

em destaque), dando origem à execução código 102026 (ora em apenso), 

a qual foi autuada e teve seu trâmite em conjunto com a execução código 

2135, até a integral satisfação da dívida.

A fim de elucidar qualquer dúvida quanto à tramitação conjunta de ambas 

as execuções, extrai-se que em 16/06/2015 fora proferida sentença de 

extinção em decorrência do pagamento na execução código 102026, e, na 

mesma data, foi proferido despacho na execução código 2135 

determinando o cumprimento do decidido na execução código 102026.

Pois bem. Não bastasse o ajuizamento de nova execução do débito já 

adimplido, dada a oportunidade ao exequente para prestar 

esclarecimentos (despacho de f. 105), prosseguiu agindo de forma 

temerária, alterando a verdade dos fatos com o intuito de levantar dúvidas 

quanto ao pagamento do alvará expedido na execução código 102026.

 O documento juntado à f. 57 dos autos da execução código 102026 é 

esclarecedor quanto à emissão do alvará (nº 167368-8), em 22/06/2015, 

para fins de transferência do valor devido ao advogado exequente (Fabio 

Prandine Moleiro).

 Não obstante, por meio de simples consulta pública no site do TJMT 

(http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/mandadoListagemPublicaForm.do), 

é possível confirmar o efetivo pagamento do referido alvará expedido 

(vide extrato anexo).

 No que se refere à afirmação de que o valor/pagamento não foi 

contabilizado no caixa do escritório de advocacia do exequente, é de se 

ressaltar que não cabe a este juízo a avaliação da administração de seu 

escritório.

 Por fim, ponderando tudo o que se evidenciou no presente feito, não há 

como afastar a litigância de má-fé do exequente, a qual se configura por 

ao menos quatro razões: I) alterar a verdade dos fatos; II) usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; III) proceder de modo temerário na 

presente ação; IV) provocar a presente demanda mesmo sabendo ser ela 

manifestamente infundado.

 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 924, III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução.

 3.1. Nos termos do disposto no artigo 81 do Código de Processo Civil, 

CONDENO o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé que 

fixo em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

 3.2. Com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO 

o exequente, ainda, ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa.

 3.3. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

vez que, a despeito da hipossuficiência alegada, o exequente é advogado 

e possui grande demanda de processos nesta Comarca, o que não 

corresponde com a miserabilidade aduzida, sobretudo em se tratando de 

ação em que o valor da causa sugere o recolhimento de custas mínimas.

 3.4. Intime-se o Banco executado para a indicação dos dados e 

expeça-se o necessário ao levantamento/devolução da quantia 

depositada à f. 79.

3.5. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82751 Nr: 2178-81.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CASPRECHEN, TANIA MARIA BALSAN 

CASPRECHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE NATALINA DE RAMOS, MAURO LUIZ 

TRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 CÓDIGO 82751.

Vistos etc.

I. Com razão a Defensoria Pública na manifestação de f. 441/442, eis que 

não observada a prerrogativa quanto à sua intimação mediante entrega 

dos autos.

 II. Sendo assim, declaro a nulidade da certidão de trânsito em julgado de f. 

428.

 III. Expeça-se o necessário à intimação pessoal da requerida Ivone, 

conforme requerido no item 2 de f. 441.
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IV. Após, renove-se vista dos autos à Defensoria Pública.

 V. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89690 Nr: 3580-66.2013.811.0045

 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): KREMER KREIN E CIA LTDA, RENATO 

FRANCISCO KREMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 Código 89690.

Vistos etc.

I. Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob 

pena de indeferimento.

II. Após, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o estado 

do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, art. 357).

III. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85656 Nr: 5272-37.2012.811.0045

 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: ESPOLIO DE ENIO ROSPIERSKI, ELOI ROSPIERSKI, 

LEANDRO MIGUEL HOFFMAN, GILBERTO ALBUQUERQUE RODRIGUES, 

ROSEMERI ROSPIERSKI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, SICREDI 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ICATU - HARTFORT SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT, 

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HENRIQUE DA SILVA 

VIGO - OAB:17.074-A/MT, JOSÉ HENRIQUE SOUZA VIGO - 

OAB:17074-A/MT, THAYSE TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:MT/17497

 CÓDIGO 85656.

Vistos etc.

I. Intime-se a requerida Sicredi para manifestar quanto aos termos do 

acordo celebrado pelas demais partes às f. 728/730, bem como termo de 

quitação apresentado à f. 737-v, no prazo de 10 (dez) dias.

II. Após, conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 22 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94587 Nr: 1518-19.2014.811.0045

 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: ERM, OLACIR ANTONIO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MESQUITA - OAB:MT/20604-A, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 

118.948, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791-B

 Certifico e dou fé que, em atendimento ao r. despacho, impulsiono o feito 

e intimo as partes para apresentar memoriais finais, no prazo cumum de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 24596 Nr: 2396-85.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS BARBOSA - ME, IZAIAS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 CÓDIGO 24596.

Vistos etc.

I. Manifeste-se a parte autora quanto ao petitório de fl. 126/128, via 

remessa dos autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 9241 Nr: 603-53.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6.218/MT

 Código 9241.

Vistos etc.

I. Tendo em vista a inércia da Fazenda exequente, declaro suspenso o 

curso da execução, permanecendo os autos em arquivo provisório, sem 

cancelamento na distribuição, porém, dando-se baixa no relatório mensal 

sem prejuízo do desarquivamento a qualquer tempo, desde que 

encontrado o devedor ou bens penhoráveis, ocasião em que a execução 

prosseguirá (aplicação analógica aos §§ 2º e 3º, do art. 40, da LEF).

II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85880 Nr: 5540-91.2012.811.0045

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da perícia médica (Dr. Guido Vaca 

Céspedes, endereço: Av. Mato Grosso, n. 936-S, Alvorada) agendada 

para 27/06/2018, a partir das 08:30 hs ou 13:30 horas, por ordem de 

chegada, devendo o(a) advogado(a) da parte autora informar o(a) 

requerente para comparecimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114678 Nr: 6505-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Esmo Andrade Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 CÓDIGO 114678.

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, 22 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 33203 Nr: 3054-41.2009.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alyne Ramon Rodrigues - 

OAB:18074 A, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 CÓDIGO 33203.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 16 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91253 Nr: 5134-36.2013.811.0045

 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: EUNICE MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, Marlucy Pereira da Silva - OAB:16016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 CÓDIGO 91253.

 Vistos etc.

I. Diante da informação da requerente de que o benefício concedido n 

presente feito foi cessado, expeça-se ofício ao gerente do executivo do 

INSS em Cuiabá-MT (EADJ) com o objetivo de cientificá-lo que o 

descumprimento da determinação imposta na sentença de f. 82/87 

implicará em multa diária de R$ 100,00 (cem reais) e em configuração de 

crime de desobediência (art. 330 do CP), sem prejuízo do afastamento da 

autoridade recalcitrante do cargo público (art. 536 do Código de Processo 

Civil), configurando, ainda, improbidade administrativa (ar. 10, caput, da 

LIA).

II. No mais, 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.

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, 17 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82755 Nr: 2182-21.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPSDS, KHSDS, RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 CÓDIGO 82755.

Vistos etc.

I. Abra-se vista ao Ministério Público.

II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 22 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32794 Nr: 2545-13.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VENTURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT, MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - 

OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 32794.

Vistos etc.

I. Ciente do inconformismo relatado pelo exequente às f. 306/308, bem 

como das providências já adotadas (reclamação na Ouvidoria Geral do 

Estado e comunicação ao Ministério Público Estadual).

II. Cumpra-se o determinado no item IV de f. 295, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento pela parte interessada.

 III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 150377 Nr: 9931-16.2017.811.0045

 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: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE/MT, CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - 

OAB:MT/22.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 150377.

Vistos etc.

I. CUMPRA-SE integralmente a decisão de f. 903/904, com vistas dos autos 

ao Ministério Público.

 II. Após, conclusos.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122622 Nr: 1923-84.2016.811.0045

 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: MARLY BRAGA LEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 122622.

Vistos etc.

I. Dentre as maiores inovações trazidas pelo novo Código de Processo 

Civil, encontramos a possibilidade das Partes de, em comum acordo, 

estipularem entre si algumas mudanças procedimentais, conforme 

estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.

II. Isso posto, e dada a concordância da Recorrida quanto aos termos 

propostos pelo Recorrente, HOMOLOGO o pedido de desistência do 

recurso interposto pelo Recorrente.

III. Diante da ausência de reexame necessário, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da sentença.

IV. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que de direito.

V. Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95231 Nr: 2084-65.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA BILIBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 95231.

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 Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 88365 Nr: 2244-27.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGR, FMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEI F. ROMANZINI - 

OAB:8162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 88365.

Vistos etc.

I. Cumpra-se item II de despacho proferido à fl. 150.

II. Após, retorne-me conclusos.

III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85815 Nr: 5473-29.2012.811.0045

 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: VALDEVINO INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85815.

Vistos etc.

I. Certifique-se o motivo do não cumprimento da determinação referente à 

realização de estudo social, a qual se encontra pendente desde a decisão 

inicial (f. 39/40 – em 18/12/2012), tendo sido diversas vezes reiterada (f. 

102/103; f. 129/130; e f. 134-a numerar).

II. Expeça-se o necessário à realização do referido estudo, com a máxima 

URGÊNCIA, vez que se trata de processo com prioridade de tramitação 

(CPC, art. 1.048).

 III. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43495 Nr: 3803-87.2011.811.0045

 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: DARLAN VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 43495.

 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 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.

III. Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se caso não haja o 

oferecimento de impugnação, e retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 118833 Nr: 8843-11.2015.811.0045

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FATIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 118833.

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 Regional Federal da 1ª Região para a análise 

do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º).

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100064 Nr: 5969-87.2014.811.0045

 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: JOÃO FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 100064.

Vistos e etc.

 Cuida-se de Ação Previdenciária com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por JOÃO FRANCISCO GOMES em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo em síntese, que está 

acometido de doenças/patologias que o impedem total e definitivamente 

para o trabalho, juntando atestados médicos e inclusive informando que 

recebeu auxílio-doença durante determinados períodos.

 Distribuída a demanda, fora determinada a realização antecipada de 

perícia médica.

 A prova pericial não se realizou até o momento, e o autor formulou pedido 

de reconsideração, juntando documentos e reiterando pela antecipação de 

tutela.

 RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

para o deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se 

mostra a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 dias consecutivos.

Por sua vez, estabelece o art. 25:

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais;

(…)

Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da 

incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário.

Quanto ao período de carência, verifico que o autor encontrou-se em gozo 

do benefício de auxílio doença até a data de 20/08/2014 e ajuizou a 

presente ação em 08/10/2014, suprindo, portanto, o período de carência e 

a qualidade de segurado, nos termos do disposto no artigo 15, inciso I, da 

Lei 8.213/91.

 Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no 

caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial 

invocado a revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o 

impedem, nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava 

habituado e apto.

Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de incapacidade 

laborativa, há atestados médicos e exames comprovando, em princípio, 

que ainda persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade.

Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento 

do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo 

adquirir medicamentos.

 Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 

determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais).

a) O NOME DO SEGURADO: JOÃO FRANCISCO GOMES;

b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA;

c) CPF: 531.972.831-04;

d) A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA;

e) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de 

duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar 

da presente decisão, a fim de que a demanda se encerre sem prejuízo à 

parte autora. Tenho que este tempo será hábil para a realização dos atos 

processuais até a sentença.

 Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da 

presente.

 Antes, porém, de determinar a citação, intime-se novamente o Perito 

nomeado (Dr. Mario Kaway Filho) para a realização da perícia 

determinada, consignando que tal ato se encontra pendente há mais de 

três anos.

 Cumpra-se. Às providências.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95815 Nr: 2568-80.2014.811.0045

 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: ISACC LUCAS SILVA PINTO, CLEUDINARA DA SILVA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR, THIAGO BOCCI ROMUALDO - OAB:14.804-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo a parte autora para se 

manifestar nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92868 Nr: 149-87.2014.811.0045

 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): TRANSSEG TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:MT/4.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Cumpra-se em sua integralidade despacho proferido à fl. 155.

II. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 17 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 626-76.2015.811.0045
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA GARCIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, 

CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES(BR 

TRANSPORTES), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, CALÇA LARGA TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-/MT

 CÓDIGO 103689.

Vistos etc.

I. Intime-se a denunciada CWS Teles Transportes Comércio e 

Representações – ME quanto ao retorno do AR de f. 325-v, a fim de 

providencie o necessário à citação da denunciada Nobre Seguradora do 

Brasil S/A, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de tornar sem efeito a 

denunciação sucessiva por ela procedida.

 II. Cumpra-se. Às providências.

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.: 12518 Nr: 1305-62.2004.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 CÓDIGO 12518.

Vistos etc.

ARQUIVE-SE, conforme já determinado nos autos.

 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.: 89440 Nr: 3325-11.2013.811.0045

 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: JUREMA FELISBERTO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 CÓDIGO 89440.

Vistos etc.

I. Dentre as maiores inovações trazidas pelo novo Código de Processo 

Civil, encontramos a possibilidade das Partes de, em comum acordo, 

estipularem entre si algumas mudanças procedimentais, conforme 

estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.

II. Isso posto, e dada a concordância da Recorrida quanto aos termos 

propostos pelo Recorrente, HOMOLOGO o pedido de desistência do 

recurso interposto pelo Recorrente.

III. Diante da ausência de reexame necessário, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado da sentença.

IV. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requeiram o que de direito.

V. Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

VI. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98006 Nr: 4363-24.2014.811.0045

 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: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 98006.

 TIPO: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Requerente: Silvana Gomes de Oliveira.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação que objetiva à obtenção de aposentadoria por 

invalidez (há pedido alternativo), de segurado(a) obrigatório(a), narrando 

em suma, que a parte autora está acometida de enfermidade total e 

permanente que a impede de trabalhar.

Com a inicial vieram documentos.

Decisão inicial às f. 32/35 deferindo a antecipação dos efeitos da tutela 

para fins de restabelecimento do benefício de auxílio doença.

 Citado, o requerido apresentou contestação e documentos às f. 40/51 

sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício.

A autora apresentou impugnação às f. 65/67 reiterando o pedido de 

aposentadoria apresentado inicialmente.

Perícia médica apresentada às f. 102/111.

 A autora manifestou sobre o laudo pericial às f. 113/114.

 Intimado pessoalmente via remessa dos autos (f. 116-v – a numerar), o 

instituto requerido permaneceu silente.

 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No que atine ao mérito da questão, tenho que deva ser concedida apenas 

o benefício de auxílio doença à parte autora por encontrar guarida na Lei 

8.213/91.

 Dispõe o art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do 

décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais 

segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele 

permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 

(trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do 

requerimento.

Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, 

consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, 

especialmente no art. 33 desta Lei.”

Por sua vez, estabelece o art. 25:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais;

(…)”

Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) da 

incapacidade temporária para o trabalho e (ii) do período de carência 

necessário.

Partindo dessas premissas, é de se notar que restou demonstrado nos 

autos, após perícia médica, que a parte autora encontra-se acometida de 

doença que, no momento, a incapacitada para o trabalho.

 Descreve a perícia que a parte autora tem patologias de caráter evolutivo 
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(CID 10 M 54.4 e M 75.1 e M 51), atestadas clinicamente e por exame 

complementar, resultando em incapacidade laboral total, porém temporária.

 No caso, o perito médico afirmou que a parte autora não possui 

condições físicas para atividade, as quais estão a comprometer totalmente 

sua capacidade, no entanto, de forma temporária e não permanente (‘vide’ 

f. 102/111).

Assim, preenchido o requisito da incapacidade temporária.

Quanto ao período de carência, a questão está superada, pois do CNIS 

anexado aos autos (f. 31) se verifica a condição de segurado por mais de 

12 (doze) contribuições, e, além disso, a parte autora estava recebendo 

benefício previdenciário de auxílio doença até a data de 22/05/2014.

 No que tange à data em que o benefício é devido à requerente, entendo 

que deve se considerar a data em que o benefício foi cessado 

(22/05/2014 – f. 31), vez que restou evidenciado que àquela ocasião já 

estava incapacitada, ainda que temporariamente, para o trabalho, devendo 

ser descontados eventuais valores que tenham sido posteriormente pagos 

em razão do deferimento ou restabelecimento do benefício.

 Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO POR LAUDO 

OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

VERBA ADVOCATÍCIA. (...) 3. Comprovada através de laudo médico 

pericial a incapacidade parcial e permanente da parte autora para o 

exercício da atividade laboral, mostra-se devida a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Termo inicial fixado a partir do 

indeferimento administrativo do benefício. (...) (TRF1 - REO 

0016135-14.2016.4.01.9199 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

29/06/2016)”

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do 

salário-de-benefício, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

 Quanto ao prazo de duração do benefício, nos termos do laudo pericial, 

hei por bem concedê-lo por apenas 05 (cinco) anos, contados da data em 

que foi cessado, qual seja, 22/05/2014. Transcorrido o prazo deverá a 

parte autora ser submetida à nova perícia para apurar sua incapacidade 

laboral.

 Assim, a DCB será em maio/2019, sendo que a prorrogação do benefício 

fica adstrita à realização de novo exame médico após o lapso de 05 

(cinco) anos, sem o qual ocorrerá a revogação automática.

 A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. Nome da Segurada: Silvana Gomes de Oliveira.

2. Benefício concedido: Auxílio-doença.

3. CPF: 082.086.304-11.

4. Número do benefício: 603.741.112-16.

5. Data do início do benefício: 22/05/2014 (data da cessação do benefício).

 6. Renda mensal inicial: 91% do salário de benefício.

7. Data início do pagamento: 30 (trinta) dias a contar da intimação.

 Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e 

diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já 

enfrentadas na presente decisão, confirmo a antecipação de tutela. 

Veja-se que a parte autora possui reduzida capacidade de trabalho, o que 

gera o perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter 

alimentar.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, deixo 

de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários 

mínimos.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 21 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110076 Nr: 3983-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAGRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 110076

Vistos etc.

I. Tendo em vista o vasto lapso temporal em que se delonga a presente 

ação, determino realização de nova perícia para resolução do caso em 

apreço.

II. 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.

III. Intime-se o perito acima nomeado para que apresente data e local para 

início dos trabalhos.

IV. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

V. Após retorne-me imediatamente conclusos.

VI. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41294 Nr: 1600-55.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SIQUEIRA ARCENGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 41294.

Vistos etc.

I. Cumpra-se com o item V do despacho proferido à fl. 51.

II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 138626 Nr: 2595-58.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO SIQUEIRA ARCENGUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 282 de 755



OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 138626.

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, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 138473 Nr: 2498-58.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEODORO GONÇALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 138473.

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, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39542 Nr: 4569-77.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEODORO GONÇALVES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 39542.

Vistos etc.

I. Cumpra-se com o item V do despacho proferido à fl. 64.

II. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 107406 Nr: 2538-11.2015.811.0045

 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: ALAIR DE QUEIROZ, ANA ZARK, MARA DA SILVA 

SOUZA, GISLAINE PIZZARRO DE MORAES, MARCELA XAVIER DE 

CARVALHO CHAVES, MARY TACYANA ALVES CLEMENTE, PABLO 

JORRAN SILVA PEREIRA, OSWALDO ANTONIO DE FREITAS, SIRLEI 

ARALDI DEFANTE, SOILI ELIZABETE VALTER SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CÓDIGO 107406.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte requerida para que manifeste-se acerca do petitório de 

fls. 1058/1078.

II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001761-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERVANARIO SERRA AZUL COMERCIO DE ERVAS MEDICINAIS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001761-04.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada. 

Com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003883-58.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

 

Intimação do embargado para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresente alegações finais.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001749-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRNO COGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001749-87.2018.811.0045. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 

em dinheiro descrita na inicial, acrescida de honorários de advogado no 

percentual de 5% do valor atribuído à causa [art. 701 do Código de 

Processo Civil], ou formule embargos à ação monitória [art. 702 do Código 

de Processo Civil]. O cumprimento espontâneo do mandado judicial 

isentará o réu do pagamento de custas do processo [art. 701, § 1.º do 

Código de Processo Civil]. A ausência de pagamento e a 

não-apresentação de embargos à ação monitória produzirá a constituição, 

de pleno direito, de título executivo judicial, independentemente de qualquer 
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tipo de formalidade [art. 701, § 2.º do Código de Processo Civil]. Defiro o 

benefício da Justiça Gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de março de 

2016. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001793-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMAR FERREIRA MOURAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001793-09.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154085 Nr: 2339-81.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA HEIBER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALKIRIA AILSA SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:OABMT 8.166-B, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269-B/MT

 Processo n.º 2339-81.2018.811.0045

DESIGNO o dia 18 de Julho de 2018, ás 13h45min, para realização de 

audiência para oitiva da testemunha Djalma Francisco Alves. Oficie-se ao 

Juízo Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a 

data agendada para a realização de audiência.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, 07 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9714 Nr: 1088-53.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS ROLIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1088-53.2004.811.0045.

Considerando o teor do ofício encartado na fl. 157 dos autos, determino a 

realização de consulta, através do sistema BacenJud, com a finalidade de 

obter informações a respeito da conta bancária do executado, para fins 

de restituição do valor bloqueado.

Com a juntada do comprovante da operação, proceda-se a expedição de 

alvará eletrônico, para fins de transferência/restituição do valor 

depositado no processo (fl. 129), registrando-se os dados da conta 

bancária do executado, contidos no comprovante em anexo.

Após, cumpra-se integralmente a decisão encartada na fl. 140 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92561 Nr: 6408-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO SUFREDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRELUCAS CONCRETO USINADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13.067/MT

 Processo n.º 6408-35.2013.811.0045 – CÓD. 92561.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão acostada à fl. 144.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29748 Nr: 3879-19.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALÉCIO JAPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Processo n.º 3879-19.2008.811.0045 – CÓD. 29748.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41169 Nr: 1476-72.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adaiane Tonhá Galvão - 

OAB:OAB/MT 10.130, Roberta Nigro Franciscatto - OAB:OAB/SP 

133.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:287251

 Processo n.º 1476-72.2011.811.0045.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32085 Nr: 2068-87.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROUNIÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, EVELINE DELURDES MIRANDA, MANOEL RICARDO 

VIANA DE CASTRO, LELIO JOSÉ TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, considerando-se que o acordo objeto da execução prevê 

a incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) e de 

cláusula penal de 50% (cinquenta por cento), ambos sobre o valor do 

débito, para a presente fase processual, como forma de atender ao 

princípio do ‘non bis in idem’, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente 

na letra ‘b’ da petição juntada nas fls. 494/500 dos autos.Por outro lado, 

tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida (R$ 10.117.130,05 – fl. 501), sem multa ou 

honorários de cumprimento de sentença. Concretize-se o bloqueio, 

através do sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo 

de cópia do comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou 

integral, a penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado 

pelo sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo 

efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 665 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora.Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.A 

escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas ao polo passivo do presente processo, com o objetivo de incluir 

Marcelo Scremin da Cruz e Rodo Cruz Comércio Importação e Exportação 

Ltda. Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.Cristiano 

dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 4141-27.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WAGNER 

CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, DERLISE MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira 

de Souza - OAB:MT0021223O

 INDEFIRO o pedido de aplicação de medidas coercitivas aos executados, 

consistentes em suspensão da CNH, restrição do passaporte e bloqueio 

de cartões de crédito. É que, de acordo com a norma de regência, a ação 

de execução se desenvolve de maneira menos gravosa para o devedor. 

Por via de consequência, considero que as medidas coercitivas 

postuladas pelo exequente, sem esgotar os demais meios para a 

satisfação da dívida, ultrapassam as esferas da proporcionalidade e da 

razoabilidade e ferem o direito de ir e vir do executado.Item III – 

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes.Item IV – INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às 

cooperativas de crédito Sicredi, Sicoob e Unicred, porquanto estão 

inseridas no rol de instituições financeiras abrangidas pelo sistema 

BacenJud.Item V – Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, DETERMINO a realização de penhora 

de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, 

de propriedade dos executados, balizada no limite da totalidade do valor 

da dívida (fl. 516). Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, devendo ser procedida 

a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora.Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de 

penhora, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.Item VI – Intimem-se.Lucas 

do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz 

de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 18095 Nr: 2479-72.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO 

E QUALIDADE INDUSTRIAL INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA INÁCIA DUTRA DUARTE LTDA, 

RENATO ANTONIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA RIBEIRO SOARES - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2005/267 – CÓD. 18095.

Item I – Como forma de concretizar os comandos emanados da decisão 

acostada às fls. 43/44, DETERMINO que escrivania promova a alteração 

dos dados e informações relativas aos cadastros de partes no presente 

processo, com o objetivo de incluir no polo passivo o sócio administrador 

da empresa Renato Antônio Duarte.

Item II – Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, 

inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 
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valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Item III – Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5338-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JÚNIOR FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 5338-46.2014.811.0045 – CÓD. 99181.

Tendo em vista o razoável lapso de tempo transcorrido desde a última 

tentativa de bloqueio de valores (fls. 59/61), somado ao fato de que o 

devedor ainda não integralizou o pagamento da dívida, com lastro no 

conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo 

Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em depósito em 

conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade do 

executado, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. 

Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2979-65.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVASSON PRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2979-65.2010.811.0045.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação da exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 22027 Nr: 3342-91.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AA-paL, LP, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS, SCPDS, EKB, CVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:MT- 3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:MT/7.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3342-91.2006.811.0045 – CÓD. 22027.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36065 Nr: 1088-09.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CLEUSA SALETE BONAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Processo n.º 1088-09.2010.811.0045 – CÓD. 36065.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 
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das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42038 Nr: 2346-20.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 Portanto, diante desta perspectiva, dado à ineficácia da indicação de 

bens à penhora, INDEFIRO o pedido de nomeação de bens, formulado 

pelos devedores.Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 655, 

inciso I e art. 655-A, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a 

realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em 

aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite 

da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do 

sistema BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 

1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], 

devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato 

processual executivo da penhora.Para a hipótese de não-localização de 

bens, passíveis de penhora, proceda-se à intimação do credor para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 357-37.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE AVIZ SILVA, ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 357-37.2015.811.0045.

Tomando-se em consideração que a devedora não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade da executada, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 2732-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBY AGROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Vieira Vianna - 

OAB:OAB/RJ 100.546, URSULA LOPES GONCALVES AGUIAR - 

OAB:156324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SETTE 

MASCARENHAS - OAB:83434/MG, PAULA DE ARAUJO FORMIGONI - 

OAB:158.586/SP

 Processo n.º 2732-06.2018.811.0045

DESIGNO o dia 18 de Julho de 2018, ás 13h30min, para realização de 

audiência para oitiva da testemunha Rodrigo Bertan. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para a realização de audiência.

Intimem-se.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117261 Nr: 7972-78.2015.811.0045

 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: FRANCISCO DIER, JOSÉ MIGUEL DIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B

 INTIMO as partes para que, no prazo de 05 (cinco)dias, providencie o 

pagamento das diligências do oficial de justiça mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência, para intimação 

pessoal da parte adversa, para depoimento pessoal, conforme decisão de 

fl. 144.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 154775 Nr: 2732-06.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBY AGROQUIMICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION AGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Vieira Vianna - 

OAB:OAB/RJ 100.546, URSULA LOPES GONCALVES AGUIAR - 

OAB:156324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SETTE 

MASCARENHAS - OAB:83434/MG, PAULA DE ARAUJO FORMIGONI - 

OAB:158.586/SP

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85273 Nr: 4851-47.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE 

GRÃOS, NERI GELLER, WAGNER CARLOS NUNES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, DERLISE MARCHIORI - OAB:20014/O, Fabiani Pereira 

de Souza - OAB:MT0021223O

 Item II – INDEFIRO o pedido de aplicação de medidas coercitivas aos 

executados, consistentes em suspensão da CNH, restrição do passaporte 

e bloqueio de cartões de crédito. É que, de acordo com a norma de 

regência, a ação de execução se desenvolve de maneira menos gravosa 

para o devedor. Por via de consequência, considero que as medidas 

coercitivas postuladas pelo exequente, sem esgotar os demais meios para 

a satisfação da dívida, ultrapassam as esferas da proporcionalidade e da 

razoabilidade e ferem o direito de ir e vir dos executados.Item III – 

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes.Item IV – INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às 

cooperativas de crédito Sicredi, Sicoob e Unicred, porquanto estão 

inseridas no rol de instituições financeiras abrangidas pelo sistema 

BacenJud.Item V – Tomando-se em consideração que os devedores não 

integralizaram o pagamento da dívida, DETERMINO a realização de penhora 

de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, 

de propriedade dos executados, balizada no limite da totalidade do valor 

da dívida (fl. 540). Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a 

penhora eletrônica de valores em dinheiro, o documento gerado pelo 

sistema BacenJud, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito 

do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos 

previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, devendo ser procedida 

a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da 

penhora.Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de 

penhora, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o andamento no processo.Item VI – 

Intimem-se.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001927-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. N. P. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA NOIA SCHIRSNER OAB - 011.761.251-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LEANDRO PRAXEDES BRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001927-36.2017.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada. 

Com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de maio de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 142517 Nr: 4830-95.2017.811.0045

 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): MAX OLIVEIRA DE GOES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson José da Silva Junior - 

OAB:18593/MT

 Vistos etc.,

 Max Oliveira de Goes da Silva, por meio de advogado constituído, 

requereu a restituição de objetos apreendidos à fl. 24, juntando os 

documentos de fls. 121/128 (fls. 119/120).

Instado, o Ministério Público manifestou de forma desfavorável (fl. 134).

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença de fls. 112/114 

não declarou a perda em favor da união dos objetos pretendidos, 

remetendo ao disposto no artigo 123 do CPP, que assim preconiza:

Art. 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no 

prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença 

final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem 

reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, 

depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes.

Pois bem.

 No caso em questão, o requerente não logrou êxito em comprovar a 

propriedade dos objetos apreendidos.

No que diz respeito ao dinheiro apreendido, o citado acordo trabalhista que 

o teria originado foi firmado por Karine Maria da Conceição Oliveira e não 

pelo requerente Max Oliveira de Goes da Silva.

Quanto aos demais objetos, não foi juntado documento comprobatório da 

propriedade pelo requerente.

ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, indefiro o pedido 

de restituição de fls. 119/120, firmado pelo acusado Max Oliveira de Goes 

da Silva.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

Findo, determino que a senhora gestora cumpra integralmente as 

disposições finais da sentença de fls. 112/114.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 141023 Nr: 4021-08.2017.811.0045

 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): JULYANNA CAROLINE DE CAMPOS SILVA, 

LUIS CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/0, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT, 

LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO - OAB:18267-O/MT, 

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345/O

 Vistos etc.,

1. Do acusado Luis Carvalho de Souza

Verifico que à fl. 175, no momento da intimação pessoal do acusado, o 

mesmo manifestou o interesse em recorrer da sentença condenatória. 

Contudo, à fl. 189, o acusado informou o desejo de desistência do recurso 

interposto. Dessa feita, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso 

de apelação formulado pelo acusado.

2. Da acusada Julyanna Caroline de Campos Silva

2.1. Do recurso de apelação

Verifico que no momento da intimação pessoal da acusada acerca da 

sentença penal condenatória, a mesma manifestou o interesse em 

recorrer da condenação (fls. 180/verso). Assim, sendo o recurso 

interposto no momento correto, recebo-o.

Dessa forma, intime-se, via DJE, a defesa constituída pela acusada para 

que, no prazo legal, apresente as suas razões recursais em favor da 

acusada.

Após, colham-se as contrarrazões recursais do Ministério Público.

Em seguida, não havendo preliminares a serem analisadas, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, 

consignando nossas sinceras homenagens.

2.2. Do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar

Tendo em vista que a guia de execução provisória da acusada foi 

encaminhada para a Comarca de Nortelândia/MT, local em que se encontra 

cumprindo pena, tenho que o pedido de fls. 192/197 deve ser formulado 

perante àquele Juízo.

Assim sendo, determino o desentranhamento do petitório de fls. 192/197, 

substituindo-o por cópia, e a consequente entrega ao Defensor Público 

subscritor, mediante certidão nos autos, para protocolamento perante o 
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Órgão Jurisdicional competente.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 131759 Nr: 6606-67.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI LEANDRO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349

 Vistos etc.,(...) ISSO POSTO, DEFIRO EM PARTE o pleito do recuperando 

de fls. 21/22, para o fim de substituir a pena restritiva de direito de 

prestação de serviços à comunidade por proibição de frequentar 

determinados lugares (artigo 47, inciso IV, do CP), consistente em não 

frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as 

religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, 

botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e 

consumo de bebidas alcoólicas, pelo período da pena.Advirto o 

recuperando que o descumprimento das penas restritivas de direito 

acarretará a conversão em pena privativa de liberdade.No caso de 

cumprimento, o que deverá ser certificado, colha-se o parecer do 

Ministério Público e voltem-me conclusos para extinção. No caso de 

descumprimento, o que deverá ser certificado, a senhora Gestora 

Judiciária deverá impulsionar o feito por certidão, intimando o recuperando 

para cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias e, persistindo o 

descumprimento, dar vista ao Ministério Público, vindo-me na sequência 

conclusos. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.Intime-se, 

outrossim, o recuperando para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o cumprimento dos “itens 1.2 e 2” da decisão de fl. 20. Às 

providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002949-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITTO & BENEDITTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 11/07/2018, ÀS 13H45MIN.

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)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

PARA O DIA 11/07/2018, ÀS 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003507-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE DA SILVA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 11/07/2018, ÀS 14H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010831-96.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELENRUBIA SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

manifestação de Id. 13309478, INTIMO a parte reclamada, por seus 

advogados e via DJE, para manifestação no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 23 de maio de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-80.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT0010172A (ADVOGADO)

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (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 do advogado e parte e os assistentes deverão acompanhar a 

realização da perícia na unidade consumidora, agendada para o dia 14 de 

junho de 2018 as 14: 00horas, fixando como local de saída o átrio do 

Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde DESPACHO: VistoIntime-se o 

perito para designação de nova data para a realização da pericia, no 

prazo de cinco dias.Com a data, intime-se as partes fixando como local de 

saída o átrio do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, oportunidade 

em que as partes, o perito e os assistentes deverão acompanhar a 

realização da perícia na unidade consumidora.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Lucas do Rio Verde-MT, 09 de 

maio de 2018.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010397-15.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (EXECUTADO)

BASE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010397-15.811.0045 Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença interposto por Audicon Assessoria Contábil S/S Ltda. em 

desfavor de Base Terraplanagem Ltda. – ME e Soleica F. de Góes Fermino 
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de Lima. Realizada a penhora de um imóvel da primeira executada, o 

exequente requer a penhora dos créditos advindos das três locações do 

imóvel penhorado até a satisfação do débito. Os executados 

apresentaram embargos à execução, asseverando que o bem penhorado 

foi dado em garantia em contrato de alienação fiduciária com a Unicred e 

que em razão do inadimplemento, esta teria se tornado a proprietária do 

imóvel. Ofereceram bem móvel à penhora no id. 10447548. O exequente 

discorda do bem oferecido á penhora, vez que não possuiria o valor 

informado e ser de difícil comercialização. Assevera que a propriedade do 

bem penhorado não foi consolidada em favor de terceiro, reiterando o 

pedido de penhora dos aluguéis do imóvel. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Dispõem os artigos 1.361 do Código Civil e 

seguintes, no que se refere à propriedade fiduciária: Art. 1.361. 

Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível 

que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1o 

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado 

por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro 

de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de 

veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a 

anotação no certificado de registro. § 2o Com a constituição da 

propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o 

devedor possuidor direto da coisa. § 3o A propriedade superveniente, 

adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a 

transferência da propriedade fiduciária. Art. 1.363. Antes de vencida a 

dívida, o devedor, a suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo 

sua destinação, sendo obrigado, como depositário: (...) II - a entregá-la ao 

credor, se a dívida não for paga no vencimento. Art. 1.364. Vencida a 

dívida, e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou 

extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de 

seu crédito e das despesas de cobrança, e a entregar o saldo, se houver, 

ao devedor. Art. 1.365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário 

fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for 

paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do 

credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o 

vencimento desta. Art. 1.368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem 

móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu 

cessionário ou sucessor.” Da análise dos dispositivos legais, conclui-se 

que o credor adquire a propriedade resolúvel da coisa alienada. O 

devedor fiduciário permanece com a posse direta do bem de modo que o 

usufrua. O bem é transferido para fins de garantia. Sob este aspecto, não 

se confunde com os direitos reais de garantia, penhor, hipoteca e 

anticrese, porque nestes existe direito real limitado, enquanto na alienação 

fiduciária opera-se a transferência do bem. Quem aliena não grava. O 

devedor fiduciante aliena o bem ao credor. Feitas estas considerações e 

analisando-se a documentação colacionada aos autos, percebe-se que a 

UNICRED Mato Grosso adquiriu a propriedade resolúvel do imóvel 

matriculado sob nº 16.184 do Registro de Imóveis de Lucas do Rio 

Verde/MT, na data de 14 de agosto de 2015, ou seja, em data anterior à 

penhora, que se deu em 01 de novembro de 2016. Com o inadimplemento 

do débito, a UNICRED apenas averbou a consolidação da propriedade. Em 

outras palavras, a penhora realizada deve ser desconstituída, uma vez 

que foi averbada após o registro da transferência da propriedade ao 

credor fiduciário. Neste sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - PENHORA DOS 

DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

POSSIBILIDADE. O bem móvel ou imóvel gravado com alienação fiduciária 

não pode sofrer constrição judicial para garantir eventual obrigação do 

devedor fiduciante perante terceiros, uma vez que referido bem não 

integra o seu patrimônio, sendo a sua aquisição mera expectativa de 

direito condicionada ao pagamento da totalidade da dívida. No entanto, 

nada impede que a constrição recaia sobre os eventuais direitos que o 

devedor fiduciante detém no contrato de alienação fiduciária, conforme 

dispõe o artigo 835, XII, do NCPC, que permite a penhora de direitos 

aquisitivos derivados de referido contrato. (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0451.15.001880-7/001, Relator(a): Des.(a) José de 

Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2017, 

publicação da súmula em 13/09/2017) Isto posto, acolho os embargos do 

devedor e declaro nula a penhora realizada na matrícula nº 16.184 do CRI 

de Lucas do Rio Verde/MT. Considerando que o credor discordou do bem 

ofertado à penhora, intime-se o exequente para que indique bens do 

devedor passíveis de penhora, no prazo de dez dias. Esgotadas as vias 

recursais, expeça-se mandado para o levantamento da penhora. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004890-85.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON RAFAEL ALTINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (EXECUTADO)

LOJAS AVENIDA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

LEANDRO ALVARENGA MIRANDA OAB - SP261061 (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para INTIMAR A PARTE EXECUTADA 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).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 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

 Vistos.

Intime-se o autor para se manifestar quanto aos Embargos à Execução, no 

prazo legal.

 Às providencias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 35273 Nr: 373-64.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELECOMUNICAÇÕES SUCESSORA DA 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - OAB:13224, PAULO HENRIQUE 

GAIVA MUZZI - OAB:8337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A, Marinalva de Matos Santana - OAB:

 Em atenção à determinação de fl. 304, CERTIFICO que o item "2" de fl. 288 

já havia sido cumprido, porém, o alvará n. 289166-2/2016, devidamente 

pago, não havia sido juntado nos autos, o que faço nesta oportunidade. 

Em relação ao item "3" de fl. 288, CERTIFICO que expedi o alvará n. 

406894-7, observando os dados bancários de fl. 289, aguardando a 

assinatura da MM. Juíza, bem como demais trâmites. Vale pontuar que a 

parte interessada poderá acompanhar o andamento do processamento do 

a l v a r á  p o r  m e i o  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 32526 Nr: 2319-08.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIVALDO DA SILVA VASCONCELOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR PALAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.Expeça-se 

alvará dos valores existentes em favor do devedor.Certifique-se o trânsito 

em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas.Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde/MT, 27 de Março de 

2018.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001916-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDAELEN PAULA MOREIRA ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001916-07.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 7.819,30; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Partes do processo: 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: LINDAELEN PAULA 

MOREIRA ARRUDA Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogado(a) do REQUERENTE, para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00(trinta reais), a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de maio de 

2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 40941 Nr: 1246-30.2011.811.0045

 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: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR BASCHERA SAVI, FAZENDA 

ESMERALDA, JÚLIO CINPAK, NAIANE MIQUELI CINPAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT, 

REGINALDO FERNANDES - OAB:MT/9.638

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos:I –Homologo o 

pedido de desistência da oitiva de testemunha, conforme acima requerido. 

II - As partes deverão apresentar as alegações finais no prazo sucessivo 

de 15 (quinze) dias, iniciando-se pela parte autora. Após, conclusos para 

prolação da sentença. II – Juntem-se os documentos que se encontram na 

contracapa dos autos. III - Saem os presentes intimados. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Nada mais havendo a tratar, determino o 

encerramento do presente termo de audiência que, lido e achado 

conforme, vai por todos os presentes assinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33016 Nr: 2950-49.2009.811.0045

 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: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDAGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT, PATRICIA PONTAROLI JANSEM - 

OAB:33825 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.88/98 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91493 Nr: 5371-70.2013.811.0045

 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: HELENA MARIA PELIZARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida de fls.145/155 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42676 Nr: 2985-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PORTO SEGUROS COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTAL FLEET S/A, ALISSON AYRES 

RODRIGUES BRAGA, AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRIS - OAB:, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Martins Sonehara - 

OAB:MG/138250, CAMILA CEOLIN LIMA - OAB:MG/152.308, Edivani 

Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 10235, LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - 

OAB:MG/88.304, MÁRIO EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB:MT/6.179-B, 

TALITA NATALIA MATEUS RIBEIRO - OAB:MG/179.290

 Intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97580 Nr: 4013-36.2014.811.0045

 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: WSPDA, MWPDA, AJWPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, THUANY PRISCILA ZUANAZZI - OAB:17217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANICE MARIA LONGHI 

GIOTTO - OAB:8699/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação da advogada do autor para 

manifestar-se da cota ministerial de p. 124.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102171 Nr: 22418-23.2014.811.0045

 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: ADRIANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAL BOSCO - OAB:, José 

Quagliotti Salamone - OAB:OABSP 103587, PATRÍCIA FREYER - 

OAB:62325/RS

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerida para 

apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva
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 Cod. Proc.: 116696 Nr: 7658-35.2015.811.0045

 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: VB, JARB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT, LEONARDO DE MATTOS - OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATOS ORDINATÓRIOS: NOS 

TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE INTIMAR O 

ADVOGADO LEONARDO DE MATTOS, OAB/MT 14561-B, PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA 

DE BUSCA E APREENSÃO E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37149 Nr: 2186-29.2010.811.0045

 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: EDEMILSON MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

e se existentes, os assistentes técnicos da perícia marcada para o dia 25 

de junho de 2018, às 16h00min nesta Secretaria da Sexta Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para coleta de assinaturas.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001847-81.2017.8.11.0021 AUTOR: LEIDIANA 

CORREA DO PRADO FILINTO O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 
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normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Segue, anexo, a decisão proferida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no bojo do Agravo de 

Instrumento n.º 1002702-89.2018.811.0000, devendo a requerida ser 

intimada para seu fiel cumprimento. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 23 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22549 Nr: 1898-27.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Esteio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rachel Freitas das Silva - 

OAB:25793/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 Após as últimas deliberações nos autos, não fora o exequente intimado e 

muito menos determinada a baixa na restrição do imóvel do executado.

 Considerando que a execução já fora extinta à considerável período de 

tempo, determino, imediatamente, que seja dada baixa no gravame 

constante no imóvel penhorado nos autos.

 Ademais, considerando que a intimação de fls. 126 fora errôneamente 

direcionada à Procuradoria do Estado de Mato Grosso, e não à 

procuradoria do exequente, determino a sua intimação não somente para 

que informe uma conta bancária nos autos para a transferência de 

valores, quanto para que providencie a baixa nas inscrições em relação 

ao presente processo, eis que já extinto.

 Cumpra-se, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82692 Nr: 1535-98.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Canan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS - ECT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Al Ney de Jesus Cardoso - 

OAB:OAB/MT 12114b, Ana Paula Ortelhado Mendes Barão - 

OAB:9690/MT

 Certifique-se a resposta ao impulsionamento de fls. 105.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31544 Nr: 544-93.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilario Kleinebing, João Romualdo Kleinubing

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Na data de hoje, em cumprimento à preclusa decisão anterior, determinei a 

expedição de alvará para transferência somente dos valores devidos à 

parte, conforme postulado às fls. 533.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Confirmado o pagamento de referido alvará, venham-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará para transferência dos valores 

devidos aos patronos dos exequentes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82623 Nr: 1466-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Canan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS - ECT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Al Ney de Jesus Cardoso - 

OAB:OAB/MT 12114b, Ana Paula Ortelhado Mendes Barão - 

OAB:9690/MT

 Em consulta ao sistema SISCON/DJ, fora possível averiguar que o CPF 

informado na petição de fls. 114 é inválido.

 Diante do exposto, determino que seja o autor intimado para, no prazo de 

10 (dez) dias, informar o correto CPF no feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 106499 Nr: 559-52.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à preclusa decisão anterior, determinei, na data de hoje, 

a expedição dos alvarás, conforme postulado anteriormente.

 Segue, anexo, o extrato dos alvarás.

 Não restando nada a convencionar no presente feito, arquivem-se os 

autos, independentemente de novas deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14867 Nr: 1835-70.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 293 de 755



Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Batista Gomes, Rafael Gomes Neto, Rodrigo 

Batista Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ester Maia Escher Dias - OAB:OAB/GO 

27050, João Gustavo Maia Escher Dias - OAB:38463 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo concordância – pelo executado – fls. 203-verso - com os 

cálculos apresentados pelo exequente (fls. 148/149), HOMOLOGO-OS, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 112387 Nr: 3859-22.2016.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE; Intimação do advogado da parte 

exequente para que no prazo de 5 (cinco) dias tomar ciência e requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a requisição de pagamento 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13231 Nr: 166-79.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Antônio Cattani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Anderson Valente Araújo, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96060 Nr: 4579-57.2014.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odarci Pessini, Jocimar Cezar Pessini, Waldir Pessini, 

Ana Lucia Pessini, Claudete Aparecida de Morais, Jocerlei Stelio Pessini, 

Valmir Pezzini, Rita Pezzini, Nadir Pezzini Zandoná, Olira Pessini, Pedro 

Neri Zandoná, Joeli Pessini, Ivanir Pezzini Crespão, Valmir José Crespão, 

Luiz Smaniotto, Ademir Pezzini, Eunice Pedatto Pezzini, Marli Smaniotto, 

João Darci Seibt, Ivete Fátima Seibt, Nair Pezzini, Leni Pessini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Domingas Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, junto aos autos, Mandado de penhora no rosto dos autos, de 

fls 217/2018, orindo do processo 104524, da Primeira Vara deste Juizo, e 

m desfavor de Valmir Pezzini, e Mandado de Penhora no rosto dos autos, 

de fls 219/220, em desfavor de Waldir Pessini, do processo 104525, 

ambos da Primeira Vara deste Juizo, em que é parte exequente Rondoagro 

Produtos Agropecuários Ltda

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7260 Nr: 99-85.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Luis Bortolini - 

OAB:16.808-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 99-85.2004.811.0021 – Código: 7260.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Eliete Stach

PARTE RÉQUERIDA: João Batista da Silva Mendes

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): João Batista da Silva 

Mendes, Cpf: 15398773020 Filiação: José da Silva Mendes e Abegair 

Bueno Mendes, brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Rua 

Colonizador Enio Pepino 4.571, Bairro: Setor Industrial Norte, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA acima qualificada, de 

conformidade com o r. Despacho abaixo transcrito, para que se manifeste 

acerca do bloqueio de ativos financeiros realizado por meio do Bacen Jud, 

comprovando, no prazo de 10 (dez) dias, se for o caso, se as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

RESUMO DA INICIAL: Execução de Alimentos: Trata-se de ação de 

Execução de Alimentos, ajuizada em 28/02/2005, por Juliana Emanuele 

Stach Mendes, representods por sua genitora Eliete Stach em face do 

Executado João Batista da Silva Mendes, acima mencionados, na qual o 

exeqüente alega ser credora do executado, da quantia de R$ 300.731,29 

atualizados até 10/2017, referentes aos alimentos devidos no período de 

04/1992 à 02/2005. Tentada a citação pessoal do executado, não foi 

logrado êxito, motivo pelo qual foi determinada a citação do mesmo através 

de edital.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos e etc... / DEFIRO o pedido de penhora online 

via BACENJUD, em desfavor do REQUERIDO. Ato contínuo, procedo a 

operação necessária, conforme se verifica pelos extratos anexos. / 

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para, no prazo de 

10 (dez) dias, requerer o que de direito. Caso contrário, lavre-se o 

competente termo, intimem-se os executados, e prossiga-se a execução 

nos seus ulteriores termos. / Às providências. / 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, Wender da Silva Bresolin, digitei.

Água Boa - MT, 23 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 24360 Nr: 3653-86.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Biasibetti Behenn, Edson Luiz Behnen, 

Francisco José Behnen, Marisa Biasibetti Behenn & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 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: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3653-86.2008.811.0021 – Código: 24360.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Marisa Biasibetti Behenn e Edson Luiz Behnen e 

Francisco José Behnen e Marisa Biasibetti Behenn & Cia Ltda

CITANDO(A, S): Executados(as): Francisco José Behnen, Cpf: 

25091263934, Rg: 12R-564.731 SSP SC Filiação: Ernesto Behnen e 

Bernadete Maria Behnen, data de nascimento: 09/11/1956, brasileiro(a), 

natural de Cruz alta-RS, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Jc 55, 

Quadra 126, Lote 01, Bairro: Jardim Curitiba-iii, Cidade: Goiânia-GO

Executados(as): Marisa Biasibetti Behenn, Cpf: 34580484053, Rg: 

1017764976 SSP RS Filiação: Acácio Biasibetti e Marcolina Biasibetti, data 

de nascimento: 03/11/1961, brasileiro(a), natural de Nova brescia-RS, 

casado(a), comerciante, Endereço: Rua 17, N. 1085, Bairro: Guarujá, 

Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.244,21

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 Estadual, ajuizou perante este 

Juízo, a presente ação em face da executada em 25/09/2008, alegando 

ser credora da mesma da importância de R$ 36.244,21, representada pela 

CDA nº 20081520. Esgotados todos os meios para localização do 

executado, pela M.Mª Juíza Substituta da 2ª vara da Comarca de Água 

Boa-MT, Drª Caroline Schneider Guanaes Simões foi deferido a citação do 

mesmo através de 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, 23 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93387 Nr: 2667-25.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGLdJ, Esthela Cristina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo de Jesus

 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 INTIMAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 2667-25.2014.811.0021 – Código: 93387.

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Kaue Gabriel Lopes de Jesus

Esthela Cristina Ferreira de Souza

PARTE RÉ/DEVEDORA: Ednaldo de Jesus

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ednaldo de Jesus, Cpf: 00383654130, 

Rg: 13953036 SSP MT Filiação: Maria Eliana de Jesus, brasileiro(a), 

solteiro(a), Endereço: Rua M 02, Em Frente à Dona Expedita, Bairro: 

Operário, Cidade: Água Boa-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 3.715,31

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 03(três) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento 

das prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 1.328,63 (um mil, 

trezentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), bem como das 

que vencerem no curso da presente ação, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de decretação de sua prisão civil.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 23 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80717 Nr: 3738-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGN, GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPdS

 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

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3738-67.2011.811.0021 – Código: 80717.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Karine Gomes Nascimento / Gean Gomes da 

Silva

PARTE RÉ/DEVEDORA: Antônio Carlos Pereira da Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): Antônio Carlos Pereira da Silva, Cpf: 

98676121168, Rg: 1491827-7 SSP MT Filiação: Oriel Rosa da Silva e Luiza 

Pereira da Silva, brasileiro(a), natural de São félix do araguaia-MT, 

solteiro(a), vaqueiro/auxiliar de plantio, Endereço: Av. Alvaro Botelho Maia 

440, Bairro: Centro, Cidade: Manaus-AM

VALOR DA CAUSA: R$ 15.554,88

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 32.933,00 (trinta e dois 

mil e novecentos e trinta e três reais), bem como as que vencerem no 

curso da ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão (CPC, art. 733, § 1º).

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 23 de maio de 2018.

Odilo Genovai

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
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Processo Número: 1001581-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Número do Processo: 

1001581-94.2017.8.11.0021, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. REQUERENTE: 

TEREZINHA OLIVEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: NOROESTE IMOVEIS 

LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte 

reclamante não compareceu à audiência instrutória, tampouco manifestou 

nos autos justificando sua ausência. O Enunciado nº 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. ....” Aliás, é 

o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;” Assim, SUGIRO 

PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do 

art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 23 de Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro 

de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto 

de decisão constante nos autos. Porém, condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 51, 

parágrafo 2º da Lei n.º 9.099/95. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 12 de abril de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-92.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias dar inicio a fase de 

execução sob pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000343-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO DE OLIVEIRA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ANTONIO DEBASTIANI (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do 

exequente para manifestar-se sobre a juntada da certidão do oficial de 

justiça id 13198269, requerendo o que entender de direito no prazo de 

15(quinze) dias.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32442 Nr: 1447-31.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Morais Vieira, Rodrigo Rodrigues da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEOMAR MORAIS VIEIRA, Cpf: 

01393789102, Rg: 2079178-0, Filiação: Maria Divina Morais Vieira, data de 

nascimento: 09/07/1986, brasileiro(a), natural de Araguaçu-TO, solteiro(a), 

vaqueiro, Telefone 66-8118-7570. 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. INTIMAR DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA DE FLS. 

123/126. DISPOSITIVO ABAIXO TRANSCRITO.

Sentença: Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 

PRONUNCIO CLEOMAR MORAIS VIEIRA, brasileiro, solteiro, vaqueiro, 

natural de Araquaçu/TO,nascido em 09.07.1986, filho de Maria Divina 

Morais Vieira, como supostamente incurso na prática do crime narrado no 

artigo 121, §2 º, inciso I e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, bem 

comoPRONUNCIO o denunciadoRODRIGO RODRIGUES DA SILVA 

brasileiro, solteiro, serviços gerais, Natural de Cocalinho/MT, nascido em 

09.11.1986, filho de Antônio Sebastião da Silva e Sandra Rodrigues da 

Silva, como supostamente incurso na prática do crime narrado no artigo 

121, §2º, inciso I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, a fim de serem 

ambos submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, o que faço com fulcro assente no artigo 413 do Código de 

Processo Penal.Intime-se conforme determina o artigo 420 do Código de 

Processo Penal.Após a preclusão pro judicato, cumpra-se, 

escrupulosamente, o prescrito no artigo 422 e ss., todos do Código de 

Processo Penal.Publique-se, Intime-se, Cumpra-se expedindo-se e 

realizando o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francileudo de Sousa 

Chagas, digitei.

Água Boa, 22 de maio de 2018

Francileudo de Sousa Chagas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51004 Nr: 168-42.2012.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, CLEZIA OLIVEIRA 

RESSIORE, JULIETA DE OLIVEIRA FLORES, JOAQUIM URBANO DE 

OLIVEIRA, RENATO DE OLIVEIRA, ADAUTO DE OLIVEIRA, WALNEY 

CARVALHO OLIVEIRA, JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA, WALMIR CARVALHO 

OLIVEIRA, JOÃO FÁBIO CARVALHO DE OLIVEIRA, IEDA CARVALHO DE 

OLIVEIRA, VALBERTO DE OLIVEIRA, MARIA HELENA DE OLIVEIRA, 

ROBERTO TEODORO DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BATISTA GARCIA, CARLOS 

ROBERTO SIMÃO, RONEIR RIBEIRO SCHLEIFER, RODOLFO RIBEIRO 

SCHLEIFER, REGINA CÉLIA OLLER SIMÃO, AURA INGRID AGUIRRE 

SCHLEIFER, CARMANDO XAVIER DIAS, RONALDO KRUGER PISSINI, 

MARIA LETÍCIA CAMPOS XAVIER, EDIANE GUIMARÃES SCHLEIFER, JOSÉ 

GONÇALVES, MARIA APARECIDA DALARME GONÇALVES, ELZA MINETO 

PISSINI, ARNOLDO DE OLIVEIRA JUNIOR, KATAYAMA ALIMENTOS LTDA, 

IRENE CAMARGO DE OLIVEIRA, KAT EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marques Syrio - 

OAB:29.863/GO, CORIVAL REZENDE IRINEU - OAB:3404/GO, MARLÚCIA 

SOUZA BARROS SYRIO - OAB:11.371-GO, NELMA PRADO ALMEIDA 

SILVA - OAB:20955/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, Fábio de Oliveira Luchesi Filho - OAB:129.281/SP, 

Roberto Xavier da Silva - OAB:77.557/SP

 Certifico para os fins que, com o intuíto de proceder ao inteiro 

cumprimento ao r. despacho retro, analisando os autos a partir da decisão 

de fls. 416, foi expedido Edital de Citação de quatro usucapidos, com 

prazo de 90 (noventa)dias de circulação. Sendo o mesmo disponibilizado 

no Diário da Justiça Eletrônica no dia 20.04.2017. e publicado no dia 

25.04.2017.

 Certifico mais que, transcorreu o prazo de 90(noventa) dias, da 

circulação do Edital de Citação, bem como os 15(quinze) dias, da 

contestação em data de 08.08.2017, sem qualquer manifestação pelos 

usucapidos.

Certifico finalmente que, na oportunidade constar nos autos que, a carta 

de citação encaminhada a herdeira do usucapido Ronaldo Kruger Pissini, 

na pessoa de Andrea Mineto Pissini, foi devolvida e juntada aos autos fl. 

412, com a informação de mudança de endereço e imóvel desocupado, e 

sendo assim, fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador do 

usucapiante, manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias, o que de direito, 

nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80088 Nr: 1294-54.2017.811.0020

 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: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TOZZI DE OLIVEIRA, TRÍCIA TOZZI 

DE OLIVEIRA ARAÚJO, JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO 

TOZZI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em conta petição de Ref. 32, e que em audiência de 

conciliação/mediação realizada em Ref. 29, foram firmadas obrigações 

recíprocas, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 22 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69336 Nr: 437-42.2016.811.0020

 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): MDAA-M, AMJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo que demanda estudo aprofundado do caso para decisão ou 

sentença, deste modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete 

logo após o encerramento da correição, visando o necessário 

impulsionamento no devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 24 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83662 Nr: 3314-18.2017.811.0020

 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: GRS, RRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de juntada de Acordo Extrajudicial, realizado entre as partes 

Samuel Resende Souza e Sabrina Resende Souza, menores, 

representados por sua genitora Géssica Rodrigues Souza; e Ricardo 

Resende Duarte, todos devidamente qualificados.

O acordo celebrado trata de fixação de alimentos, guarda e 

regulamentação de visita dos menores.

Instado a manifestar o Ministério Público suscitou a necessidade de 

regulamentação das visitas de modo mais específico, no intuito de evitar 

futuros conflitos (Ref. 08).

A Defensoria Pública manifestou pelo deferimento, haja vista que desde a 

celebração do acordo não houve qualquer episódio que desabonasse o 

acordado entre as partes.

Considerando que as partes transigiram extrajudicialmente, HOMOLOGO, 

por sentença o acordo formulado pelas partes; em ato contínuo, por 

sentença, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 22 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 61849 Nr: 400-49.2015.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO APARECIDO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:13.852/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 22 de maio de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 30534 Nr: 1221-29.2010.811.0020

 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: LUCIENE PEREIRA DOS SANTOS

 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:

 “Vistos. Ante a ausência do Instituto Requerido, o qual, segundo certidão 

acostada aos autos nas fls 166, não foi intimado para comparecer à 

presente oralidade, uma vez que a missiva expedida com a finalidade de 

intimação do mesmo foi remetida a outra comarca, sendo assim, 

REDESIGNO audiência instrutória para o dia 8 de agosto de 2018, às 

14hrs30min. (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Saem as partes 
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presentes pessoalmente intimadas. Cumpra-se, realizando e expedindo os 

necessários. Às providências.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 12758 Nr: 2555-11.2004.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMERE BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRICIO 

SLAVIERO FUMAGALLI, ANTÔNIO FANCELLI, FELIPE SLAVIEIRO 

FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES LIMA - 

OAB:6489/MT, SIMONE OLIVEIRA GOMES - OAB:18226/GO, 

VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - OAB:2547, VANESSA SPERANDIO - 

OAB:1696/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

REZENDE - OAB:2.089/MT, Jocimara Mochi Jorge - OAB:11231-A, 

José Carlos Laranjeira - OAB:15661, MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, Oscar Luiz Oliveira - OAB:5.558/MS

 Código nº 12758

Vistos, em correição.

Analisando os autos, entendo que não é possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontra presente nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do CPC, bem como, entendo desnecessária a audiência de 

conciliação, vez que tudo indica que a mesma será inexitosa, entretanto, 

será oportunizada na audiência de instrução e julgamento.

 Certifique a Senhora Gestora quanto as cartas precatórias encaminhadas 

para a realização do depoimento pessoal das partes, sendo que, caso 

necessário, reitere-as consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento.

 No mais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/07/2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado).

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias (§4° do artigo 357 do CPC), com as ressalvas 

dos §§ 6° e 7° do artigo 357 do CPC.

 Intimem-se as partes, bem como as testemunhas tempestivamente 

arroladas.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71364 Nr: 1259-31.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CASTRO DE LIMA, JULIANA CASTRO 

DE LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça para o devido cumprimento 

do mandado de intimação do requerido no valor de R$: 25,00, ( vinte cinco 

reais ) conforme provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central 

de processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82457 Nr: 2652-54.2017.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO RUI - 

OAB:13145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Embargos Declaratórios interpostos em face da decisão de 

Ref. 12.

Insurge o embargante por meio de Embargos de Declaração, quanto a 

eventual omissão em referida decisão.

Aduz que este Juízo se omitiu a analisar o pedido contido no item 02 da 

petição inicial.

Decido.

Embargos de declaração é o meio, pelo qual, uma das partes se utiliza 

para requerer ao juiz prolator de uma determinada decisão, que a 

esclareça nos seus pontos obscuros, ou a complete quando omissa, ou 

ainda que lhe repare ou elimine eventuais contradições existentes.

Efetivamente, não vislumbro adequação ao presente feito.

Na decisão impugnada não há omissão.

 Nota-se que na presente demanda não há menção quanto a pedido 

liminar; é cediço que na petição inicial devem constar as razões que 

justificam a necessidade da produção antecipada de prova, conforme 

dispõe o artigo 382 do Código de Processo Civil.

Deste modo, incongruente se faz a presente reclamação, visto que a 

prova requerida será produzida no momento processual adequado.

À vista disso, não verifico a ocorrência de qualquer vício a ser sanado na 

decisão atacada. Logo, o inconformismo do embargante não merece 

prosperar.

Isto posto, DEIXO DE CONHECER E REJEITO os embargos de declaração, 

por não atender as condições do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

 Considerando que determinação contida em decisão de Ref. 12 não fora 

devidamente cumprida, CITE-SE a requerida para apresentar resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo supracitado, havendo ou não manifestação, retornem 

os autos conclusos.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82627 Nr: 2751-24.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637, NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Código nº 82627

Vistos.

Analisando os autos, entendo que não é possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontra presente nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do CPC, bem como, entendo desnecessária a audiência de 

conciliação, vez que tudo indica que a mesma será inexitosa, entretanto, 

será oportunizada na audiência de instrução e julgamento.

 Ademais, tendo em mira o inciso I do artigo 357 do Código de Processo 

Civil, analiso os autos e observo que não há questões preliminares 

argumentadas na contestação.

Assim, nos autos se encontram presentes os requisitos de existência e 

desenvolvimento regular da relação processual, assim, julgo saneado o 

presente processo.

Fixo como pontos controvertidos a posse do imóvel descrito na inicial, e 

por consequente, a restituição do bem, bem como a existência dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Requerente, 

notadamente aqueles indicados na contestação.

Assim, entendo ser pertinente para o deslinde do feito, a prova 

documental, o depoimento pessoal dos contendores e a oitiva de 

testemunhas, sendo que, o pedido perícia será apreciado na audiência ora 
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designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2018 às 

13h00min (Horário Oficial do Estado).

 Intimem-se as partes (nos termos do artigo 242 do CPC), sobre o direito 

de requerer esclarecimentos e/ou solicitar ajustes, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, sob pena de tornar a presente decisão estável (§§ 1° e 2° do 

artigo 357 do CPC), e ainda, para apresentarem o rol de testemunhas no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (§4° do artigo 357 do CPC), com as 

ressalvas dos §§ 6° e 7° do artigo 357 do CPC.

 Por fim, façam a intimação pessoal dos contendores para prestarem os 

seus respectivos depoimentos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 22 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87847 Nr: 5144-19.2017.811.0020

 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: ITAÚCARD FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS BORGES REZENDE JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 87847

Vistos.

Intime-se pessoalmente o Requerente , para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de maio de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62263 Nr: 580-65.2015.811.0020

 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): BMDC, ADSR, AJMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Oliveira - 

OAB:0

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63490 Nr: 1210-24.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos no andamento de referência 28.

Alto Araguaia - MT, 22 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78024 Nr: 5264-96.2016.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 22 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 1315-98.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIN DE PAIVA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/13.478-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos no andamento de referência 24.

Alto Araguaia - MT, 22 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72955 Nr: 2144-45.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL INÁCIO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto ao documento juntado no andamento de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 22 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74885 Nr: 3342-20.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONA DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto aos documentos juntados no andamento de referência 15.

Alto Araguaia - MT, 22 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62913 Nr: 866-43.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIANE GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Tavares - 

OAB:109.367/RJ

 Intimação dos advogados das partes para manifestarem, no prazo legal, 

quanto ao laudo juntado na ref. 53, bem como para apresentarem 

memoriais finais

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76618 Nr: 4494-06.2016.811.0020

 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: EBPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - 

OAB:10.607/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:OAB/MT 7.030

 (...)Sem prejuízo do encimado, NOMEIO a Psicóloga deste Juízo para fazer 

estudo psicológico no interditando, a qual deve fornecer laudo no prazo de 

15 (quinze) dias, devendo relatar o estado de saúde física/psíquica do 

mesmo, bem como sua capacidade para recepção (ex.: dificuldade ou 

deficiência auditiva, na visão, deficiência de compreensão, etc.) e 

produção de comunicação (ex.: deficiência de fala ou voz, dificuldade de 

expressar-se, etc.), atividades mínimas de cuidado pessoal (ex.: tomar 

banho, vestir-se, ir ao banheiro, alimentar-se, etc), e atividades 

instrumentais de vida doméstica (ex.: locomoção pela vizinhança, fazer 

pequenas compras, preparar comida, realizar trabalhos domésticos 

simples, etc.).24. DETERMINO ainda a realização de Estudo 

Sócio-Econômico na residência da parte requerente e do requerido, a ser 

realizada pela Assistente Social desta Comarca, devendo fornecê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, verificando em que condições vive a 

requerente e o interditando.25. Aportado aos autos os laudos (médico, 

psicológico) e o estudo sócio-econômico, INTIMEM-SE as partes e o MPE 

para se manifestarem, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.26. Após, 

façam conclusos.27. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário, com urgência.Alto Araguaia/MT, 21 de maio de 2018.PIERRO 

DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93279 Nr: 1390-35.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1390-35.2018.811.0020 (cod. 93279).

Vistos.

1. Em cumprimento a decisão liminar exarada pela Primeira Câmara de 

Direito Privado do E. TJMT, EXPEÇA-SE imediatamente mandado de busca 

e apreensão, nos moldes determinados (ref.: 13).

2. Prestei, por ofício, informações complementares ao Agravo de 

Instrumento n. 1005134-81.2018.8.11.0000.

2. Baixo os presentes autos acompanhados do ofício de informações em 

sede de Agravo de Instrumento.

Alto Araguaia/MT, 22 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70229 Nr: 787-30.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARYSSA ANASTACIO LIMA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 Autos n. 787-30.2016.811.0020 (cód. 70229).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentações de resposta à acusação (ref.: 32), estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Desta forma, 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 18/07/2018, às 15horas.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. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

22 de maio de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes
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 Cod. Proc.: 70956 Nr: 1069-68.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MORAES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1069-68.2016.811.0020 (cód. 70956).Vistos.1. Trata-se de ação 

penal com apresentações de resposta à acusação (ref.: 50), estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Desta forma, 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 18/07/2018, às 14h30min.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.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

22 de maio de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62512 Nr: 691-49.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE APARECIDA 

ROSA PARUSSOLO, LAURO BERGAMINI ROSA, LAURO BERGAMINI 

ROSA, ADALGIZA MACORIN ROSA (Espólio)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO BRANCO TRANSPORTADORA 

MERIDIANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DE TARSO FÁVERO - 

OAB:161.560/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO AUGUSTO DE 

SOUZA COELHO - OAB:OAB/SP 100060

 Vistos.

1. DEIXO de analisar o pedido de ref. 75, vez que a penhora requerida é 

objeto da Carta Precatória de código nº 94554, em trâmite nesta vara.

2. Igualmente, DEIXO de analisar o requerimento de ref. 77, vez que “o 

pedido de desarquivamento de processos arquivados definitivamente para 

extração de cópias ou pedido de vistas de processos que não imponham 

a realização de ato jurisdicional devem ser enviados diretamente à Central 

de Arquivo ou Setor Responsável pelo Arquivamento, que observará o 

devido recolhimento das custas pertinentes, mediante conferência da Guia 

de Recolhimento”, nos termos do artigo 598, da CNGC/MT, bem como, 

“Caberá à Central de Arquivo ou Setor Responsável pelo arquivamento 

adotar as providências necessárias para viabilidade da extração das 

cópias, sem a necessidade de lançamento do código de desarquivamento 

(andamento 03) ou mesmo a remessa dos autos à Vara por onde 

correram os autos do processo”, consoante art. 600, da CNGC/MT.

3. Quanto ao pedido de ref. 76, DEFIRO-O parcialmente e, para tanto, 

DETERMINO a imediata expedição de carta precatória para a Comarca de 

Costa Rica/MS, com escopo de intimar a empresa Brenco Companhia de 

Energia Renovável, a apresentar a este juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

os documentos elencados na decisão de ref. 70, sob pena de imposição 

de multa diária, sem prejuízo de eventual busca e apreensão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71302 Nr: 1233-33.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FRAGA TEIXEIRA, LUZIANO ALVES 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVON PIRES GONÇALVES 

FILHO - OAB:38840

 Vistos.

1. INDEFIRO o pedido de ref. 37, vez que a sentença juntada foi prolatada 

em 09/05/2018, sendo que a parte exequente não comprovou que a 

mesma transitou em julgado, ao passo que a decisão que declinou a 

competência foi proferida em 26/09/2017, há mais de sete meses, 

conforme ref. 8, restando apenas o seu cumprimento pela secretaria.

2. Ademais, sabe-se que a relação entre as partes é de consumo. É 

pacífico que quando o consumidor, diante da vulnerabilidade, e parte 

demandada em ações judiciais, pode o juiz declarar de ofício a 

incompetência do Juízo, caso a demanda tenha sido proposta em lugar 

diverso do domicilio daquele.

 3. Portanto, ainda que esta ação não tivesse conexão com a ação 

revisional, este juízo seria incompetente para apreciar a demanda vez que 

no polo passivo encontram-se consumidores que não residiam nesta 

Comarca no momento da propositura da ação e mesmo tendo 

conhecimento disso (ação revisional na qual houve a sua citação) a parte 

exequente ignorou este fato.

4. Deste modo, REMETA-SE imediatamente este processo ao juízo 

competente.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10193 Nr: 191-66.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA BORGES DE ANICÉZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MARÇAL MENDONÇA - 

OAB:3247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO RUMÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - 

OAB:96.030-SP, NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - 

OAB:167377/SP

 Intimação do advogado da parte executada para apresentar as 

contrarrazões recursais no prazo legal.

Jandira de B. L.e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81456 Nr: 2122-50.2017.811.0020

 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: OJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:18261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 10 dias, se manifestar 

acerca das Precatórias devolvidas.

Alto Araguaia - MT, 23 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário
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Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91872 Nr: 734-78.2018.811.0020

 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: SADI ROQUE VISNHIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO APARECIDO MERINHO MERINO 

EIRELI-EPP, ARNALDO APARECIDO MERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS TERRA GONÇALVES - 

OAB:327337

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

Alto Araguaia - MT, 23 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-55.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINAR CRISTINA DE PAULA OAB - MT0018040S (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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010140-55.2016.8.11.0020 REQUERENTE: PATRICIA FURTADO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito e indenizatória onde a parte autora alega que houve 

a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em 

razão de negócio jurídico por ela não entabulado. A promovida apesar de 

devidamente intimada, deixou de comparecer a audiência de conciliação 

mov. Num. 8699346, salientando-se que a reclamada habilitou-se 

espontaneamente nos autos em 04/05/2017, suprindo o ato de citação. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. O Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. ” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à 

parte reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se 

de pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. 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. ” 

Primeiramente, a parte Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos materiais, motivo pelo qual, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. 

A inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: o Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. Trata-se, no caso, de relação de 

consumo stricto sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do 

serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, 

de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. Desta feita, tenho que uma vez negado pela parte 

reclamante ter realizado o contrato com a reclamada e, sendo parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus dessa última a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato de telefonia, o qual 

deu origem à inscrição do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao 

crédito, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, a reclamada não apresentou nenhum documento 

no qual provasse a legitimidade dos débitos contraídos pela parte autora. 

De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as disposições da lei 

consumerista, comparecendo a operadora de telefonia como fornecedora 

de serviços e o reclamante como consumidor final, razão pela qual, 

segundo inteligência do art. 14 do CDC, eventuais danos causados a este 

devem ser respondidos de forma objetiva por aquele, independentemente 

do grau de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato 

decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente 

comprovado. Portanto, assiste razão a parte reclamante quando afirmando 

a existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente há dificuldades no contato, notadamente quanto a 

distância entre o domicílio do reclamante e o local onde o contrato 

fraudulento fora realizado, dando sensação de impotência ao consumidor, 

realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que 

sentiu ferida no seu direito de cidadão e consumidor, pois teve de suportar 

os danos decorrentes de uma negativação indevida. Nesse sentido, 

mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 

reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, minha 

relatoria, j. 30/04/2008 – grifei); AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. 

CONEXÃO DE BANDA LARGA À INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA 

NA COBRANÇA MESMO APÓS A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. 

BLOQUEIO DO TELEFONE FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. 

INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM QUANTIA MODESTA FACE AO 
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DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE DA CONSUMIDORA E AOS ATOS 

LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 71000820555, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado 

em 23/03/2006). Portanto, comprovado a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ) bem como confirmo a liminar e DECLARO a inexistência 

dos débitos em tela e, consequentemente, ORDENO a notificação dos 

órgãos de restrição ao crédito para que promovam a exclusão em caráter 

definitivo dos dados referentes a esses débitos ora declarados 

inexistentes. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos EM CORREIÇÃO. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84943 Nr: 975-64.2013.811.0008

 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: JOSELINA DO AMARAL CAMPOS

 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:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria à autora, na qualidade de segurada especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo. Para início do pagamento do 

benefício, fixo a data do indeferimento administrativo ocorrido em 

28/04/2012 (pág. 28).Diante do requerimento feito na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário à autora, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela, sendo certo que o INSS 

deve implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto às prestações vencidas desde 

então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 406 do novo CC c/c art. 

161 do CTN), nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal. Isento 

o vencido do pagamento das custas processuais, conforme art. 8°, § 1° 

da lei 8.620/93. Condeno o requerido nos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas vencidas até a 

publicação da sentença (Súmula 111 STJ). Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129635 Nr: 6354-44.2017.811.0008

 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: LOURIVAL MAGALHÃES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 201, § 7º, inciso II, da 

Constituição da República Federativa do Brasil c/c o art. 11, inciso I, alínea 

“a” e inciso VII, artigos 48 e 143, todos da Lei n.º 8.213/1991, combinados 

com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a 

conceder a aposentadoria ao autor, na qualidade de segurado especial 

rural, no valor de 01 (um) salário mínimo, sendo certo que o INSS deve 

implantar o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária, que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), limitado ao teto de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para início do pagamento do benefício, fixo a 

data do indeferimento administrativo ocorrido em 21/07/2017 (pág. 27). 

Diante do requerimento feito na exordial, bem como na presente audiência, 

DEFIRO a antecipação de efeitos da tutela, para determinar ao INSS a 

concessão imediata do benefício previdenciário ao autor, eis que 

satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (Lei n.º 6899/81, Súmulas 43 e 148 do STJ, artigo 

406 do novo CC c/c art. 161 do CTN), nos termos do manual de cálculos 

da Justiça Federal. Isento o vencido do pagamento das custas 

processuais, conforme art. 8°, § 1° da lei 8.620/93. Condeno o requerido 

nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o 

valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 

STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136407 Nr: 2409-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA VETERINÁRIA SAMVET DE SÃO CARLOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERCUS COMERCIAL LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, no valor de R$ 365,40 

(trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) a ser 

depositada na conta do TJMT. Referente ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121127 Nr: 1478-46.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GOMES VEIGA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e 

preenchidos os requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 

535, do CPC.

 2. Não impugnada a execução, certifique-se e requisite-se o pagamento, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na forma prevista 
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no artigo art. 535, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, instruindo a 

requisição com os documentos necessários ao seu fiel cumprimento (art. 

267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso), 

observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC.

 3. OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4° da lei n° 

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 n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 4102 Nr: 448-06.1999.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANICETO DE CAMPOS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHAIRA - OAB:, JOSE QUINTÃO SAMPAIO - OAB:OAB/MT-5363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sidnei gonçalves - OAB:MT - 

2933

 Vistos etc.

 Do Cumprimento de Sentença referente aos honorários de sucumbência 

intentada por JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO em face de BANCO DO BRASIL 

S/A.

 Conforme se observa dos autos, em relação ao cumprimento de sentença 

referente aos honorários de sucumbência, a obrigação foi satisfeita, 

conforme documentos de folhas 769/771 e 777/778.

 Assim DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença no que se refere 

aos honorários de sucumbência que move JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do artigo 924, II, c/c 

artigo 925, do Código de Processo Civil, considerando que foi satisfeita a 

obrigação, ficando desde já autorizada a expedição do alvará para 

levantamento dos valores bloqueados, em favor do exequente, conforme 

dados bancários informados às folhas 764.

 Providencie a secretaria a baixa na parte exequente JOSÉ QUINTÃO 

SAMPAIO, destes autos.

Em relação ao cumprimento de sentença em que BANCO DO BRASIL S/A, 

move em desfavor de ANICETO DE CAMPOS MIRANDA (fls.707/718), 

determino que a secretaria certifique sobre o cumprimento do despacho 

de folhas 722, bem como o eventual decurso do prazo para manifestação 

da executada.

Após, tudo devidamente certificado, intime-se o exequente BANCO DO 

BRASIL S/A, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Às providencias.

 Barra do Bugres/MT, 21 de maio de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110689 Nr: 2155-13.2016.811.0008

 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: JOSE VERGILIO LEONEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao 

recurso de apelação de fls. 91/95, celebrado nestes autos de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO - DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ promovida por JOSE VERGILIO LEONEL FILHO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que sejam aplicados os 

índices de correção monetária e juros de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.2. Tratando-se de 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e preenchidos os 

requisitos do artigo 534, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535, do CPC. 3. Não 

impugnada a execução, certifique-se e REQUISITE-SE o pagamento, por 

intermédio do Exmo. Presidente do Egrégio Tribunal na forma prevista no 

artigo art. 535, § 3º, inc. I, do Código de Processo Civil, instruindo a 

requisição com os documentos necessários ao seu fiel cumprimento (arts. 

267 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso), 

observando-se, contudo, o item 2.12.2, e seguintes, da CNGC. 4. 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5° da Resolução n° 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão se expedidos individualizadamente, 

por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o advogado quiser 

descartar do momento da condenação o que lhe couber por força de 

honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 4° da lei n° 

8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 

apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será atribuída 

à qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários 

sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução n° 122/2010 do 

Conselho da Justiça Federal.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 18 de Maio de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133314 Nr: 508-12.2018.811.0008

 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: TCDS, RLCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15.703/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, diante da existência de previsão expressa no ECA, é 

patente a competência do Juízo da Infância da Comarca de Campo Novo 

do Parecis/MT para processar a presente ação.Pelo exposto, com 

fundamento no art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente 

DECLARO a incompetência deste Juízo para apreciar e julgar a presente 

ação e, por consequência, DECLINO para o Juízo da Comarca de Campo 

Novo do Parecis/MT, para onde deve ser encaminhado, imediatamente, o 

feito.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 18 de Maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 126301 Nr: 4352-04.2017.811.0008

 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: ANA MARIA ARCHANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRJ - PLANOS DE ASSISTENCIA FUNERARIA 

LTDA ME, JOSÉ AMARILDO CARDOSO DE LIMA, LEANDRO CARDOSO 

MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELY RODRIGUES 

MACHADO - OAB:22.410/MT, THALYSON SILVA BUENO - OAB:20903/O 

MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação de Danos Morais e Materiais proposta por ANA MARIA 

ARCHANJO, em face de WRJ PLANOS DE ASSITENCIA FUNERARIA LTDA 

e OUTROS, todos qualificados.

 A petição inicial de p. 05/25 veio instruída com os documentos de p. 

26/87.

 Determinada a remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

designada a sessão de mediação, esta restou frutífera, conforme termo 

de p. 93.

 É o relato do necessário.
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 FUNDAMENTO E DECIDO.

 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, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

de p. 93.

 Sem custas, eis que já deferida a gratuidade à p. 88.

 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, 18 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107640 Nr: 320-87.2016.811.0008

 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: MACIEL CANDIDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o que consta dos autos, HOMOLOGO para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência ao recurso de apelação 

de fls. 204/210, celebrado nestes autos de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO promovida por MACIEL CANDIDO 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para 

que sejam aplicados os índices de correção monetária e juros de acordo 

com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na cobrança dos valores em atraso.

Intime-se a parte autora para que apresente os cálculos na forma 

acordada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada dos cálculos, dê-se vista à Autarquia requerida para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

Barra do Bugres/MT, 18 de Maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 424-21.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA SANTANA ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORAS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte executada MAPFRE SEGURADOA S/A, na pessoa do 

seu advogado e, em não possuindo, pessoalmente, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 10.007,15 

(dez mil, sete reais e quinze centavos), conforme planilha apresentada às 

folhas 191, devendo ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, sob 

pena de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por 

cento (artigo. 523, § 1º, do CPC).

Sem prejuízo da providência supra, determino sejam retificados os 

registros e a autuação, uma vez que se trata de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, dê-se vista 

ao exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 18 de maio de 2018.

Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 2888-08.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEJDS, GMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ARBITRO OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, em 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo nacional, importando nesta data em R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), devidos a partir da citação.Os 

valores devidos dos alimentos provisórios deverão ser pagos à parte 

requerente até o dia 10 do mês a que se referirem.Buscando satisfazer os 

interesses das partes, DESIGNO o dia 08/08/2018, às 12h30min., no prédio 

do Juizado Especial, 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 e CITE-SE o requerido, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 137166 Nr: 2887-23.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPC, AMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 do CPC.

 DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, CNGC).

Tramita-se a ação em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

A certidão de nascimento apresentada (fls. 11) comprova a paternidade 

do requerido com relação ao autor menor, fato que lhe submete ao dever 

de prestar alimentos (art. 1.696, do Código Civil).

Nessa senda, não havendo alegação sobre os ganhos ou a respeito da 

condição financeira do requerido, no entanto, demonstrado a paternidade 

do requerido no que concerne ao filho menor requerente, ARBITRO OS 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, em 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

nacional, importando nesta data em R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis 

reais e vinte centavos), devidos a partir da citação.

Os valores devidos dos alimentos provisórios deverão ser pagos à parte 

requerente até o dia 10 do mês a que se referirem.

Buscando satisfazer os interesses das partes, DESIGNO o dia 

08/08/2018, às 13h00min., no prédio do Juizado Especial, 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 e CITE-SE o requerido, 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).

 O mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurado à parte requerida o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, § 1º, do CPC).
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No ato da citação, deverá a parte requerida informar ao Sr. Oficial de 

Justiça da sua impossibilidade financeira de contratação de advogado, 

caso em que será nomeado um (a) Defensor (a).

 Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, a parte requerida 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).

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para apresentar resposta à 

contestação, se for o caso, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 

186 c/c art. 350 do CPC.

Após a audiência de Conciliação/Mediação, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Em seguida, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 18 de maio de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80596 Nr: 2215-25.2012.811.0008

 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: REGINALDO DOS SANTOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Merian de Souza Filha Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos etc.

 1) Dante da manifestação da parte autora de folhas 25, SUSPENDO o 

referido processo pelo prazo de sessenta (60) dias.

 2) Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte autora a dizer o que for de seu interesse no 

prosseguimento processo, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres, 18 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97696 Nr: 249-22.2015.811.0008

 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: MATIAS OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - OAB:3476-B, 

Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 

MT

 Vistos em correição.

 Tendo em vista que o recurso da parte autora foi procedente, CITE-SE a 

parte requerida por todo o conteúdo da inicial, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, ofereça a resposta que tiver em conformidade dos artigos 

183 e 335, do Código de Processo Civil, manifestando-se sobre os fatos 

mencionados pela parte autora. Advirta-se o requerido que a falta de 

contestação implicará em presunção de veracidade das alegações 

descritas na inicial (art. 344, do CPC) e confissão ficta, em caso de 

omissão, nos moldes dos artigos 336 e 341 do CPC, ressalvado, contudo, 

as hipóteses do artigo 345, do Código de Processo Civil.

 Havendo contestação e alegação de qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito da parte autora, ou qualquer das matérias previstas 

no artigo 337, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 351, do 

referido diploma processual, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 

(quinze) dias.

 Deixo de designar audiência de mediação/conciliação por ser improvável 

a composição entre as partes.

Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

Barra do Bugres – (MT), 17 de outubro de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114823 Nr: 4639-98.2016.811.0008

 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: CICERO CASSIANO DOS SANTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a Impugnação à Execução

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5450 Nr: 59-84.2000.811.0008

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para depositar a diligencia do senhor Oficial de 

Justiça, conforme certidão: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 manifeste sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100743 Nr: 2103-51.2015.811.0008

 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: AMARILDO CARMO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101696 Nr: 2703-72.2015.811.0008

 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 DA SILVA RIBEIRO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 306 de 755



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.: 101247 Nr: 2400-58.2015.811.0008

 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: PAULA RENATA BATISTA MACHADO PEREIRA

 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:

 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.: 101432 Nr: 2530-48.2015.811.0008

 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: Laura Eliza de Barros

 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: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT

 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.: 52369 Nr: 3120-64.2011.811.0008

 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: A. DE S. OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Mello - 

OAB:13.188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Não há que se falar em revelia, como defende a parte autora, tendo em 

vista que a juntada do aviso de recebimento (AR) se deu em 18/05/2017, 

enquanto a contestação foi protocolada em 30/05/2017.

2. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se 

pretendem a produção de outras provas além daquelas que já instruem os 

autos, notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua 

pertinência, já que será com base em suas alegações que será analisada 

a necessidade de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 85768 Nr: 1579-25.2013.811.0008

 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: A. DE S. OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, CRISTINA 

LUCENA P. DIAS - OAB:7194/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de suspensão.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97577 Nr: 154-89.2015.811.0008

 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: FÁTIMA ALVES CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560/2016 e determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso, relativos a cobrança de diferença de URV, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101545 Nr: 2611-94.2015.811.0008

 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: ELZA DE FATIMA ARRUDA NUNES CASASUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0, MICHELE JULIANA NOCA - OAB:7622/MT, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560/2016 e determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso, relativos a cobrança de diferença de URV, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 842 Nr: 386-34.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA., LUIZ ANTONIO BORGES DE SOUZA, LUIZA ALENCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B

 Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para colacionar aos autos planilha com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito para o prosseguimento 

da ação, no prazo de 10 (dez) dias.

Na sequência, com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos 

para análise do pedido.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83135 Nr: 8221-48.2012.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GODA - 

OAB:7188/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101439 Nr: 2537-40.2015.811.0008

 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: LUCIA PINHEIRO 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, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560/2016 e determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso, relativos a cobrança de diferença de URV, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 99421 Nr: 1290-24.2015.811.0008

 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: VANILDA MARIA CASSOL CERVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: luiz roberto silva e taques - 

OAB:17504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº. 

0085560-68.2016.8.11.0000 - 85560/2016 e determinou a suspensão da 

tramitação dos processos pendentes de julgamento em curso no território 

do Estado de Mato Grosso, relativos a cobrança de diferença de URV, 

SUSPENDO o processo, enquanto pendente o julgamento do mencionado 

incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97408 Nr: 48-30.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTDNN-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos 

autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva. Assim sendo, DEFIRO o pedido de conversão da busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei 

nº 911/69. Anotações necessárias.

CITE-SE o executado para pagamento no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 829 do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, façam os autos conclusos para 

adoção das medidas previstas no artigo 835 e 854 do Código de Processo 

Civil.

 Para o caso de pronto pagamento, fixo os honorários do advogado do 

exequente no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

do débito. Em havendo pagamento no prazo assinalado, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º do 

CPC).

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128210 Nr: 5470-15.2017.811.0008

 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 DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIBALDO JERONIMO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, se pretendem a 

produção de outras provas além daquelas que já instruem os autos, 

notadamente de natureza oral e pericial, justificando sua pertinência, já 

que será com base em suas alegações que será analisada a necessidade 

de sua produção.

A seguir, voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91978 Nr: 3424-82.2012.811.0055

 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: SIDEN JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO MARI - OAB:15.803-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB: 

SP/84314

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para efetuar o pagamento da taxa de 

desarquivamento em 48 (quarenta e oito) horas.

Decorrido o prazo sem o pagamento, arquivem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88897 Nr: 4633-96.2013.811.0008

 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: GUIOMAR NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA DO NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente , impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte autora, para no prazo legal manifestar-se 

sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97697 Nr: 250-07.2015.811.0008

 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: CLAUDOMIRO FRANCISCO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, KÉSSILA 

RODRIGUES LOPES - OAB:MT-19952-O, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109765 Nr: 1588-79.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora a manifestar-se sobre a certidao 

do senhor oficial de justiça:ERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento ao r. mandado do MM 

Juiz de Direito da 1ª Vara, dirigi-me ao endereço mencionado e em vários 

pontos e finalmente à Av. Carlos Gomes Bezerra, sob esquina com a 

Avenida Tancredo Neves, (oficina de ar condicionado Climax), na cidade 

de Nova Olímpia, nesta comarca e ali sendo na data de hoje Deixei de 

Proceder a Apreensão do Veículo Descrito no Mandado, em virtude de não 

encontrá-lo, pois fui informado pela o requerido Ronildo Barbosa da Silva, 

que à aproximadamente quatro anos encapotou o referido veiculo, e este 

de deu perca total, em seguida ele vendeu-o a um ferro velho que a levou 

para outra cidade. Razão pela qual suspendo minhas diligências e devolvo 

o presente na central de mandados. O referido é verdade e dou fé.

 Aparecido Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97696 Nr: 249-22.2015.811.0008

 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: MATIAS OENNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TARGINO - OAB:3476-B, 

Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO 

LORENÇONI FILHO - OAB:6459, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 

MT

 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 manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46651 Nr: 2817-84.2010.811.0008

 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: ANA MARIA DE FREITA GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, 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.: 135167 Nr: 1656-58.2018.811.0008

 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: LAUDELINO BENASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135725 Nr: 1969-19.2018.811.0008

 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: ELIZABETH EVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO REDENTOR S/A, ABILMAR LUIZ 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B

 Vistos, etc.

 Às folhas 62/63, compareceu a advogada da parte requerida pugnando 

pela redesignação da audiência em virtude de estar com viagem agendada 

no período em que a audiência se realizará.

 Assim, considerando que a viagem foi agendada anteriormente à 

designação da audiência, conforme se observa do documento de folhas 

65, acolho o pedido da parte requerida.

Para tanto, REDESIGNO para o dia 08 de agosto de 2018, às 16h00min, 

para a audiência de Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, 

situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município 

de Barra do Bugres/MT.

INTIME-SE a autora e CITEM-SE os requeridos, 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).

 ATENTE-SE a secretaria para a citação/intimação do requerido ALBIMAR 

LUIZ ALVES, no endereço informado pelo Oficial de Justiça às folhas 61.

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, os requeridos deverão oferecer contestação no 
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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).

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350 

do CPC, INTIME-SE a autora para replicar em 15 (quinze) dias.

Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 21 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136464 Nr: 2441-20.2018.811.0008

 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: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B D DA COSTA, BENEDITA DOMINGAS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 

10262, com previsão de disponibilização em 23/05/2018, o movimento 

"Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios" de 22/05/2018, onde 

constam como patronos habilitados para receberem intimações: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312 representando o polo ativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109679 Nr: 1535-98.2016.811.0008

 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: JACIRA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MG 86.844, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:MG 63.440

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94608 Nr: 4175-45.2014.811.0008

 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: MESSIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da devolução da correspondência pela ECT com a informação de 

endereço não procurado, dê-se vistas dos autos ao procurador da 

Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94618 Nr: 4185-89.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES BERTOLDO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER CAETANO LOCATELLI - 

OAB:3554-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs 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): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130505 Nr: 6822-08.2017.811.0008

 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: VALDINEI DIAS CHAVES

 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.

1. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por 

Incapacidade Laboral proposta por Valdinei Dias Chaves, em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (qualificados nos autos).

2. Compulsando os autos com vagar, verifica-se que às fls. 17 fora 

determinado à parte autora emendar a inicial para juntar aos autos cópia 

do indeferimento administrativo correspondente ao objeto perseguido na 

presente ação, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito.

 3. Devidamente intimada, a requerente não se manifestou, conforme 

certidão de fls. 20.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e decido.

5. De proêmio, pelo que se colhe dos autos, a parte demandante não 

aportou aos autos o documento exigido, deixando de cumprir o 

determinado às fls. 17. Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente 

caso.

6. Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é 

clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do 

mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do 

Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por 

indeferimento da petição inicial.

7. Feitas tais considerações, e, considerando que a parte autora não 

cumpriu a diligência determinada, mesmo após ser intimada, evidencia-se 

que a extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único 

c/c 485, I, do Estatuto Processual Civil vigente, é medida a ser imposta.

8. Diante do exposto, indefiro a inicial, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

Código de Processo Civil.

 9. Sem custas, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade de justiça.

10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54823 Nr: 1026-12.2012.811.0008

 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: JUSCELINA AUGUSTA DE PINHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 
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causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136997 Nr: 2791-08.2018.811.0008

 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: JORGE LUIZ ETIENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE ETIENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1-Nomeio inventariante o autor Sr. Jorge Luiz Etiene, que prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes.

2-Feitas as primeiras declarações, citem-se o Dr. Promotor e os 

interessados não-representados, se for o caso, bem como a Fazenda 

(CPC, art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 634), 

manifestando-se expressamente.

3-Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 628) e digam, 

em 15 dias (art. 637).

4-Se estiverem de acordo, procedam ao cálculo e digam, em 5 dias (art. 

638).

5-Defiro o recolhimento das custas ao final como condição de expedição 

dos formais de partilha.

6-Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89145 Nr: 4886-84.2013.811.0008

 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: FPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 87,22 (oitenta e sete reais e vinte e 

dois centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão por até 90 (noventa) 

dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º do Novo Código de 

Processo Civil.

3. Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil 

aos oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente 

necessário ao seu cabal cumprimento.

4. 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.

Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 2810-14.2018.811.0008

 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: SONIA MARIA POLASTRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a 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 a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

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, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

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 

(arts. 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.: 105690 Nr: 5294-07.2015.811.0008

 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: TATIANE SARAH DA SILVA, LETICIA BRITO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13. Levando-se em conta que a parte Requerente é convivente e filha do 

falecido e que os demais herdeiros, concordam que o levantamento seja 

feito por elas, determino a expedição de Alvará Judicial em favor das 

Requerentes Tatiane Sarah da Silva e Emanuelly Vitória Brito Lopes, 

representada por sua genitora Leticia Brito de Oliveira, o levantamento da 

importância depositada junto ao Banco Bradesco, em nome do de cujus, 

anotando-se que em havendo herdeiro(s) menor(es), sua cota parte 

deverá ser investida na sua formação social, educação, saúde; 

profissionalização; habitação e sustento. 14. Expeça-se ofício ao Banco 

Bradesco para que informe os valores vinculados à conta de titularidade 

do de cujus. 15. Com a informação nos autos, expeça-se o competente 

alvará em favor das requerentes, de acordo com os dados fornecidos.16. 

Após, com o cumprimento de todas as formalidades legais, arquive-se os 

autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 105689 Nr: 5293-22.2015.811.0008

 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: TATIANE SARAH DA SILVA, LETICIA BRITO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON LOPES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a parte inventariante, 

nas primeiras declarações (fls.30/30-v°), declara a inexistência e bens, 

assim como informando que o recolhimento do Imposto Causa de 

Transmissão Causa Mortis – ITCMD e outros impostos, encontram-se em 

fase de processo de isenção.

 Assim, ante a inexistência de bens a inventariar, como exposto na inicial 

(fls. 30/30-v°), por falta de interesse no prosseguimento, julgo extinto o 

presente inventário.

 Pagas eventuais custas e realizadas anotações, arquivem-se os autos.

 P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 17508 Nr: 39-20.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:MT 6211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 14.387, JOSÉ TARGINO - OAB:3476-B, michele 

juliana noca - OAB:, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Vistos,

 1. Município de Barra do Bugres-MT ajuizou Exceção de 

Pré-Executividade nos autos de processo de cumprimento de sentença 

ajuizado por Elizangela Ferreira.

2. Aduz o excipiente que os cálculos apresentados pela parte exequente 

encontram-se em desacordo com a legislação.

 3. Instado à manifestar-se, o exequente pugnou pelo improvimento da 

exceção.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Inicialmente, insta consignar que é fato público que a exceção de 

pré-executividade não é um instrumento previsto expressamente na lei, 

mas sim uma criação jurisprudencial acolhida pela doutrina.

6. Porém, assentara-se o entendimento que tal meio de reação do 

executado somente é cabível para a arguição de questões de ordem 

pública, que em tese podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.

7. Ademais, existe remansoso entendimento de que as alegações 

constantes na exceção de pré executividade devem vir acompanhadas de 

prova pré-constituída, tendo em vista o não cabimento de dilação 

probatória no referido procedimento.

8. Pois bem. No caso dos autos, verifica-se que de todas as alegações 

trazidas pelo excipiente, não há nada que refira-se, ainda que 

longinquamente, à questões de ordem pública.

9. A exigibilidade do título é inconteste, posto tratar-se de sentença 

condenatória, a qual detém plena força executiva.

10. Eventual abusividade não pode ser conhecida nesta seara de análise, 

justamente por extrapolar, em muito, o objeto da exceção.

11. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca do 

feito, vemos que o título executivo que ilustra a presente execução é 

totalmente hábil para sua finalidade e as demais alegações trazidas na 

exceção não podem ser conhecidas nesta seara de análise e sequer 

foram devidamente comprovadas, de forma que a exceção deve ser 

julgada improcedente.

12. Diante do exposto, julgo Totalmente Improcedente a exceção de pré 

executividade.

13. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

14. Intime-se as partes e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109302 Nr: 1306-41.2016.811.0008

 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: ABENIR PREDENTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78.069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:16.227-A

 Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO IMPROCEDENTES pedidos formulados, e por conseguinte, extingo o 

feito sem resolução de mérito. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a 

que se pretendia a título de indenização, bem como honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando 

suspensa sua exigibilidade pelo prazo de (05) cinco anos em decorrência 

da concessão do benefício da assistência gratuita, consoante dispõe o 

§2° e §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe. P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81267 Nr: 2937-59.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS TEIXERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 21. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Elias Teixeira; 1.a. CPF n. 

172.747.521-34; 1.b. Nome da mãe: Eralda Pereira Teixeira; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

21/01/2013 (data da citação - fls. 31-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Santa Fé, nº 807, Bairro 

Jardim Boa Esperança, município de Denise-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 22. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 24. P. I. Cumpra-se.25. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47843 Nr: 4004-30.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA MAIA BERTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 
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da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 25. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Vera Lucia Maia Bertão; 1.a. 

CPF n. 452.780.401-49; 1.b. Nome da mãe: Lydia Massonetto Maia; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 09/06/2011 (data da citação - fls. 31); 4. Renda mensal inicial: 

01(um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Minas Gerais, nº 

408, Bairro São Raimundo, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do 

início do pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 26. 

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001. Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º do Código de Processo Civil.27. Por força da súmula 490 do STJ, 

transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, 

remetam-se os autos ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 28. P. 

I. Cumpra-se.29. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80604 Nr: 2223-02.2012.811.0008

 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: HELENA MARIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, Jose Carlos Pires Ortega - OAB:14.075-A, 

JULIANO MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22. Ante o exposto, e não estando presentes os requisitos ensejadores 

da concessão do benefício previdenciário a que alude o artigo 143, e 

artigo 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na peça inicial por Helena Maria Duarte em desfavor do INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, e revogo a antecipação de tutela 

concedida às fls. 55/58.23. Deixo de condenar em custas e honorários, 

posto que, a parte goza dos benefícios da gratuidade da justiça.24. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.25. P. 

I. Cumpra-se.26. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55172 Nr: 1372-60.2012.811.0008

 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 APARECIDA DE LIMA LAGE

 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:

 20. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 21. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria Aparecida de Lima Lage; 

1.a. CPF n. 452.762.851-87; 1.b. Nome da mãe: Ana Theodora da Silva; 2. 

Benefício Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do 

Benefício: 28/06/2012 (data da citação - fls. 23-v°); 4. Renda mensal 

inicial: 01(um) salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Goiás, nº 154 

S, Bairro Centro, município de Nova Olímpia-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 22. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 24. P. I. Cumpra-se.25. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 658-03.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS ABREU

 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:

 19. Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, c/c 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte requerente nesta ação, condenando o requerido a 

conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos termos do art. 48, § 1º, da 

referida lei federal, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, a partir da 

data da citação do requerido, bem como o abono anual previsto no art. 40 

da respectiva lei, no prazo de 30 dias. A correção monetária deverá incidir 

a partir do vencimento de cada prestação, nos termos do artigo 1.º, F, da 

Lei n. 9.494/1997 e Súmulas 43 e 148 do STJ. 20. Em obediência aos 

termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, faço constar as seguintes 

anotações: 1. Nome da parte beneficiária: Maria dos Anjos Abreu; 1.a. CPF 

n. 352.547.501-20; 1.b. Nome da mãe: Maria Pinto de Abreu; 2. Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Idade Rural; 3. Data inicial do Benefício: 

28/06/2012 (data da citação - fls. 19-v°); 4. Renda mensal inicial: 01(um) 

salário mínimo; 5. Endereço da segurada: Rua Alto Paraguai, s/nº, Bairro 

Maracanã, município de Barra do Bugres-MT; 6. Data do início do 

pagamento administrativo: 30 dias da intimação da sentença. 21. Deixo de 

condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais 

por ser isento, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil.22. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o 

prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos 

ao TRF 1º Região para o reexame necessário. 23. P. I. Cumpra-se.24. 

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136338 Nr: 968-15.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMERICO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se acerca da peça de 

defesa apresentada pelo requerido, no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). 

Em seguida, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44764 Nr: 983-46.2010.811.0008

 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: LUCIENE VIANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO UREL, DEOLINDA MAZALI UREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94761 Nr: 4303-65.2014.811.0008

 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: EDNA MARCIA NEPOMUCENO, ESTEFANIO DE QUEIROZ 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BB CORRETORA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT16.691 / A, 

LOISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:PR / 8.123, SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - OAB:14258-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs 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 Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108963 Nr: 1117-63.2016.811.0008

 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: JOSE RITA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA APARECIDA 

DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para querendo apresente as contrarrazões à 

apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 55113 Nr: 1313-72.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CANUTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSGURG DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

LTDA, MARLENE MARQUES ROSA, MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902, MATHEUS GHISI - OAB:20.697, WANESSA CORREIRA 

FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363, MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - OAB:21.941-A, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 45. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial 

para condenar as Rés Marlene Marques Rosa e Município de Porto 

Estrela-MT a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, solidariamente, a título 

de dano moral, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença 

e, JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados pela parte 

autora. 46. Condeno as requeridas Marlene Marques Rosa e Município de 

Porto Estrela-MT ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil.47. Transitado em julgado, não se iniciando a 

fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109923 Nr: 1666-73.2016.811.0008

 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: ODAIR DA SILVA VIEIRA, CICERO DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO LUIZ PEREIRA, EMPRESA 

MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTENTE E EXTENSAO RURAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5.914- B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, Opson Luisandro Pulga Baioto - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA 

- OAB:7543/MT, MARCIO GLEY DA SILVA - OAB:13803, RAFAEL 

AUGUSTO DE BRITO - OAB:13.631/MT, RICHARD RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:8.602

 33. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulados na exordial para condenar a 

parte Ré a COMPENSAR/PAGAR solidariamente à parte Autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença.34. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas do 

processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do 

Código de Processo Civil.35. Transitado em julgado, não se iniciando a 

fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquive-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6982 Nr: 43-96.2001.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelo acordo aportado que houve a total 

quitação da obrigação, existindo concordância quanto ao valor a ser pago 

pela parte executada a fim de adimplir a dívida (fls. 309/313).

3. Diante do exposto, estando satisfeito o crédito da parte exequente, 

alternativa não resta senão o deferimento do pedido de homologação, com 

a consequente extinção do presente feito.

4. Assim sendo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes, bem como declaro EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, c/c artigo 924, 

II, ambos do Código de Processo Civil.

 5. Proceda-se o levantamento de eventual penhora e/ou constrição 
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judicial realizada em nome da parte executada.

6. Custas, se houver, pela executada, conforme consta no acordo 

entabulado.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5333 Nr: 1617-28.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON BARRETO, ESPÓLIO DE CARLOS 

ALBERTO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...);

II - A obrigação for satisfeita;

2. No caso dos autos, percebe-se pelo acordo aportado que houve a total 

quitação da obrigação, existindo concordância quanto ao valor a ser pago 

pela parte executada a fim de adimplir a dívida (fls. 134/142).

3. Diante do exposto, estando satisfeito o crédito da parte exequente, 

alternativa não resta senão o deferimento do pedido de homologação, com 

a consequente extinção do presente feito.

4. Assim sendo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes, bem como declaro EXTINTA a 

presente ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, c/c artigo 924, 

II, ambos do Código de Processo Civil.

 5. Proceda-se o levantamento de eventual penhora e/ou constrição 

judicial realizada em nome da parte executada.

6. Custas, se houver, pela executada, conforme consta no acordo 

entabulado.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113404 Nr: 3702-88.2016.811.0008

 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: OSVANDO ARAUJO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a matrícula do imóvel 

acostada encontra-se divergente do bem descrito na petição de acordo e 

na exordial. Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos a matrícula atualizada do imóvel, objeto da 

ação, em consonância com o exposto na peça vestibular, sob pena de 

extinção do feito.

2. Com a manifestação nos autos, volvam-me os autos conclusos para 

deliberações.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

4. Às providências.

 5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113403 Nr: 3701-06.2016.811.0008

 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: OSVANDO ARAUJO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a matrícula do imóvel 

acostada encontra-se divergente do bem descrito na petição de acordo e 

na exordial. Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos a matrícula atualizada do imóvel, objeto da 

ação, em consonância com o exposto na peça vestibular, sob pena de 

extinção do feito.

2. Com a manifestação nos autos, volvam-me os autos conclusos para 

deliberações.

3. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

4. Às providências.

 5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça da Comarca de Barra do Bugres-MT e Rio Branco-MT 

para a avaliação dos imóveis penhorados, após, comprovar através de 

recibos originais juntados aos autos, bem como providenciar o preparo da 

Carta Precatória a ser enviada à Comarca de Rio Branco-MT, colimando o 

cumprimento do mandado necessário. Barra do Bugres-MT, 23 de maio de 

2018 - Marilda Pereira Pedroso - Analista Judiciária - MAT. 7526.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136853 Nr: 2691-53.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARTINS 

LOURENÇO - OAB:5.154-A

 Autos: 2691-53.2018.811.0008 - Código: 136853.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 07 de agosto de 

2018, às 13h30.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 14 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 134392 Nr: 1172-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA ALENCAR SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARTINS 

LOURENÇO - OAB:

 Considerando que a recuperanda compareceu nos autos justificando sua 

ausência na audiência anteriormente designada, bem como informando 
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endereço atualizado, designa-se audiência admonitória para o dia 05 de 

junho de 2018, às 14 horas. Registra-se que na oportunidade, o Juízo 

deliberará acerca da revogação da prisão decretada. Intimem-se todos. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 52962 Nr: 3715-63.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LEONARDO ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erivelto Borges Junior - 

OAB:8674/MT

 Manifeste-se a Defesa Constituída no prazo de 72 (setenta e duas) horas 

acerca do pedido do MPE (fls. 269/272). Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136070 Nr: 2180-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Guilherme Sanches 

da Costa - OAB:20491/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Decisão prolatada de forma oral (STJ - 420180), conforme autorizado pelo 

art. 520 §13 da CNGC/MT, normativa que vai ao encontro da reforma 

tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia 

constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e 

arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte 

dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, HOMOLOGA-SE a 

notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas 

nos arts. 302 a 306 do CPP eis que não ostenta o auto nenhum vício de 

natureza formal ou material e fulcrando nas razões acima expostas e com 

arrimo no art. 315 do CPP e art. 310, III do Código de Processo Penal, 

concede-se a liberdade ao autuado Naldo Pereira do Nascimento e, de 

conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 

(a) recolhimento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); (b) 

compromisso de comparecimento a todos os atos do processo; (c) não 

mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste 

juízo; (d) não praticar qualquer infração penal; (e) proibição de acesso ou 

frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (f) 

manter o endereço atualizado, sob pena do processo seguir sem sua 

presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo 

endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (g) cumprir as protetivas 

deferidas nos autos de código 136088 e, especialmente, não se aproximar 

pela distancia mínima de 200m (duzentos metros). RECOLHIDO O 

RESPECTIVO VALOR, EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, levando a 

efeito se por outro motivo não estiver preso. Conste do alvará as medidas 

cautelares fixadas com a advertência de que o descumprimento pode 

ensejar nova segregação cautelar. Com a conclusão do inquérito policial, 

arquivem-se estes autos. Saem os presentes devidamente intimados. Não 

havendo óbice, todas as ocorrências, manifestações, declarações 

entrevistas foram digitadas, conforme termo anexo. Nada mais.

 João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 107195 Nr: 43-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 Dessa forma, plasmada a materialidade e indícios suficientes de autoria, a 

pronúncia constitui medida imperiosa . De outro vértice, sob pena de 

fraturar a competência do júri popular, defeso ao Juiz Sumariante perquirir 

acerca da real intenção do agente, bem como se se trata excludente de 

ilicitude, matéria que, frisa-se, toca ao júri popular, mormente por a legítima 

defesa não se revelar manifesta e, em princípio, só ecoar da fala do 

próprio acusado, o qual informou que “ocorreu na impulsão e lembra dos 

golpes de facão e a vítima pulando em cima e quando viu ela estava caída 

no chão; ascendeu a luz e ligou para mãe; antes do ataque a vítima não 

falou nada; não reparou pelo calor no momento, sua reação foi essa”. 

Ademais, eventual excesso doloso ou culposo constitui tema de profunda 

cognição a ser enfrentado pelo Tribunal Popular. Contudo, frisa-se, as 

provas produzidas, em linha de princípio, indicam o animus necandi, 

notadamente considerado os locais da lesão (fl. 52) – região frontal, 

orbitária, malar, masseterina, auricular, suprahioidiana e carotidiana, bem 

como punho, primeira falange, tenar e hipotenar. Dessa forma, plasmada a 

materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia constitui medida 

imperiosa . III- Portanto, com fundamento no art. 413 do Código de 

Processo Penal e restando superada a materialidade e presentes indícios 

suficientes de autoria, PRONUNCIA-SE o acusado Jhonatan Nunes da 

Silva, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais no art. 

121, caput do CPB. Na forma do art. 413, §3º, não divisando fundamento 

concreto para a custódia, assegura-se ao acusado o direito de, querendo, 

recorrer em liberdade, mormente por o acusado responder aos termos da 

ação penal em liberdade. Intime-se o MPE pessoalmente e o Advogado via 

DJe. Intime-se o acusado pessoalmente (CPP, 420, I) e, frustrada a 

intimação pessoal, via edital (CPP, 420, parágrafo único), com prazo de 15 

(quinze) dias . Certificado o decurso de prazo, vista dos autos ao MPE e a 

Defesa, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para cumprir a fase do 

art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136070 Nr: 2180-55.2018.811.0008

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Guilherme Sanches 

da Costa - OAB:20491/O

 Autos: 2180-55.2018.811.0008 - Código: 136070

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Considerando que o autuado, quando interrogado perante a Autoridade 

Policial declarou ser proprietário do veículo, bem como no pedido de fl. 38, 

cuja restituição é buscada, intime-se o autuado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar documentos que comprovem a propriedade do 

veículo Celta, marca GM/Chevrolet, placa JZS1841.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se.

3. Apresentada manifestação, retornem os autos conclusos.

Barra do Bugres/MT, 22 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130468 Nr: 6807-39.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERISVAN DOS SANTOS SOUSA, Rafaela dos 

Santos Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUE ALVES NASCIMENTO - 

OAB:20466/O

 Autos: 6807-39.2017.811.0008 - Código: 130468

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I-

Cuida-se de ação penal promovida em face de Nerisvan dos Santos 

Sousa e Rafaela dos Santos Guilherme pelo crime descrito no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/06.

Após o recebimento da denúncia e a concessão de liberdade provisória 

mediante utilização de tornozeleira eletrônica (fls. 81/84) as acusadas 

atravessaram pedido de revogação da prisão domiciliar e retirada das 

tornozeleiras eletrônicas, subsidiariamente, a concessão de outras 

cautelares diversas da prisão (fls. 128/132).

Instado a se manifestar, o MPE opinou contrário e esclareceu que as 
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acusadas não estão em prisão domiciliar eis que houve a revogação da 

preventiva, mediante cautelares diversas da prisão com a utilização da 

tornozeleira eletrônica (fls. 136/138).

Vieram os autos conclusos.

II-

É o caso de manter a utilização da tornozeleira eletrônica, nos termos da 

decisão anteriormente exarada (fls. 81/84), porque não houve alteração 

do cenário processual e fático.

Demais disso, cumpre ressaltar que o Juízo concedeu às denunciadas 

liberdade provisória mediante cautelares diversas da prisão, onde uma 

delas é a utilização da tornozeleira eletrônica.

Portanto, não há que falar em revogação da prisão domiciliar, como 

solicitado pela Defesa técnica às fls. 128/132.

De outro lado, expeça-se o necessário para realização da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 16/outubro/2018, às 16:10 

horas.

Barra do Bugres/MT, 22 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132209 Nr: 7809-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMERSON DA SILVA, WALLYSON 

JOSE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Posto isso, deixa-se de aplicar o princípio da fungibilidade recursal para o 

fim de não receber o “recurso interposto” pela Defesa dos 

acusados.Certifique-se a preclusão do prazo recursal do MPE e, após, 

abra-se vista dos autos às partes para se manifestarem acerca da fase 

do art. 422 do CPP, iniciando-se pelo Ministério Público.Após, conclusos 

imediatamente para designação do júri.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92676 Nr: 2640-81.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10.186 MT

 Autos: 2640-81.2016.811.0008 - Código: 92676.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Recebe-se a apelação interposta pelo acusado (fl. 173) porquanto 

presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na representação 

e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse 

recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado para a 

fase do art. 804 do CPP, sendo na hipótese o acusado isento por força do 

art. 98, §3° do NCPC.

 II - Nos termos do art. 600 do CPP, intime-se à Defesa para no prazo de 08 

(oito) dias apresentar razões e em igual prazo para o Ministério Público 

contra-arrazoar.

III - Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

IV - Intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 22 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 93010 Nr: 2919-67.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO ANTONIO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 Autos: 2919-67.2014.811.0008 - Código: 93010.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Não há como acolher a postulação da Defesa mantendo-se a decisão 

deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas alegações estão 

afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência de instrução e 

julgamento.

II. Demais disso, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o 

dia 30 de julho de 2018, às 15h10.

III. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas 

e requisite-se a apresentação do(s) réu(s) .

IV. Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

V. Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §

§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

VI. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 22 de maio de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 30515 Nr: 2168-27.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON GALVÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA - 

OAB:MINISTÉRIO PÚBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 Assim, tendo o recuperando direito ao indulto em questão, deve sua pena 

ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.Assim, 

preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito 

público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II do 

CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 8.380/2014, DECLARA-SE 

EXTINTA a sanção penal imposta a CLEBERSON GALVÃO DE LIMA, 

qualificado, em relação à condenação objeto da guia de fls. 03/04.Em 

relação à condenação objeto da guia de fl. 137, considerando que o 

regime fixado para início do cumprimento da pena é o regime semiaberto, 

imperioso promover imediatamente a readequação de regime do 

recuperando.Desta forma, designa-se audiência admonitória para hoje, 23 

de maio de 2018, às 16h30.Requisite-se o preso. Intimem-se as partes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500073-20.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DOIDAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

ADRIANA OENNING OAB - MT11831/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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RUTE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte, da 

r.decisão ID do documento: 12182168 .“ INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto ao 

prosseguimento da execução, sob pena de extinção...” O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária. Mat:3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-48.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA EUNICE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13351538. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial a fim de 

ajustar o valor da causa conforme o valor pretendido (art. 292, V, CPC) e 

informar ponto de referência e telefone da parte Reclamante, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001043-55.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13352089. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial a fim 

trazer nos autos o comprovante de inscrição de inadimplentes e o 

comprovante de endereço em nome próprio contemporâneo ao 

ajuizamento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-39.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALIFH DAVID TEIXEIRA SALUSTIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13352689. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar a profissão, estado civil, ponto de referência e telefone nos 

endereços sem número, comprovante de endereço no nome próprio ou 

comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida 

pessoa e atualizado até os últimos três meses ao ajuizamento da ação, 

apresentar procuração e apresentar documentos pessoais legíveis, se for 

o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo 

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89943 Nr: 1736-27.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA BIAZOTO KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-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 certidão de fls. 32, subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89959 Nr: 1748-41.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:15154, JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15.343/MT, JULIANA DE FÁTIMA LANI - 

OAB:16.059/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os autos com vistas ao advogado da vítima para 

que requeira o que de direito no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60793 Nr: 1796-73.2012.811.0050

 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: ADÃO ALCIDIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA, LUIZ ROBERTO 

VENTURA, DARLI SEIBERT VENTURA, JEFERSON VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, Newton Zacarias Peterman Fregadolli Brandão - 

OAB:10.515/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que o recurso de apelação de fls. 141/152, foi 

interposto tempestivamente, motivo pelo qual impulsiono o presente a fim 

de que seja intimado o apelado, na pessoa de seu advogado , para que, 

apresente as suas razões, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 36282 Nr: 3071-28.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLETTI & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 Autos n°. 3071-28.2010.811.0050 – Código n°. 36282
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Vistos, etc.

1) Defiro a vista dos autos na forma requerida.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de janeiro de 2017.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 2327-28.2013.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itamarati Armazens Gerais LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE SATO - 

OAB:130.814/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

 Intime-se a parte exequente (com envio dos autos) para, em 10 dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de arquivamento ou extinção.

 Decorrido o lapso temporal acima, certifique-se e venham conclusos.

 Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 4387 Nr: 1916-39.2000.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 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 Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68769 Nr: 2424-91.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ANTÔNIO DOS 

SANTOS - OAB:6264-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR 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.: 99684 Nr: 1870-20.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE SANTO AUGUSTO/RS, CELIA VARGAS 

PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Diogo Hentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI POMPEO DE 

MATTOS - OAB:27.488/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 93971 Nr: 4163-94.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HELENO TOBIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

informando a realização ou não da perícia designada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 67521 Nr: 1483-44.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISI KOLLING - 

OAB:15.788/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94754 Nr: 4626-36.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELONI SCHIRMER CONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE ANA THOMAS WERLE 

TORRES - OAB:23.698/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 
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advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78091 Nr: 4040-67.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDS, TDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85709 Nr: 4212-72.2016.811.0050

 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: ANTONIO PIAZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FLÁVIO GILIOLI, GILBERTO BRÓLIO, 

VILSON PEDRO LONDERO, ROSANE BEHLING, RENATO HEIDEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441

 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.: 68509 Nr: 2231-76.2014.811.0050

 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: ADVALDO PRÓSPERO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)., DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DO OFÍCIO acostado em 

fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95620 Nr: 5081-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, 

LUCAS FERREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada CARLOS EDUARDO 

DA SILVA PEREIRA, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29998 Nr: 54-18.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO ROSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A/MT, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

nos autos, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

face a petição da parte requerida que concorda com o calculo 

apresentado pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 2853-58.2014.811.0050

 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: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO OSCAR MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/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, dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 20636 Nr: 933-30.2006.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOISA DOS SANTOS SIMPLÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:5959-MT, LEANDRA MAGRO - OAB:2571/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS
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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.: 63420 Nr: 1431-82.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AERTON VARGAS GINDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:3500-B/MT, MIGUEL VIANA REGINATO - OAB:11662/MT, MOEMA 

VIANA REGINATO - OAB:12.023, RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - 

OAB:6.593/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, 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.: 38848 Nr: 2201-46.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS, WSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES JOSÉ GEIER - 

OAB:4911, Nelir Fátima Jacoboswski - OAB:OAB / 3.437

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da PETIÇÃO acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 19202 Nr: 2933-37.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO DO 

PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80397 Nr: 984-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PESSATTO E VENDRUSCOLO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:12199/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 29250 Nr: 2660-53.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, ANA 

CLAUDIA REIS, ANA PAULA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R R PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA, 

atualmente em local incerto e não sabido ANA CLAUDIA REIS, Cpf: 

93136528115, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ANA PAULA REIS, Cpf: 93136684168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES APELADAS PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO INTERPOSTA, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS.

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, ALCIONE PEREIRA 

BOAVENTURA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 17 de agosto de 2017

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 321 de 755



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. PEDRO DA SILVA MILANI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE AREIA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de inexistencia/inexigibilidade de 

débito c/c tutela de urgência de cancelamento de protesto e danos morais 

ajuizada por J. Pedro da Silva Milani Eireli ME em face de A.C. de Oliveira 

Comércio de Areia, ao argumento, em síntese, que recebeu duas 

intimações identificadas pelos protocolos nsº 119804 e 120040 de 

protestos referentes a duas duplicatas mercantis. Afirma que o 

representante da parte requerente chegou a receber os boletos para 

pagamento das duplicatas mencionadas, eis que, segundo a requerida, se 

tratava de comercialização de produtos (areia e pedra brita) efetuado pelo 

Sr. Enio (pai da parte autora), todavia, a parte autora afirma que 

desconhece a origem do referido débito, eis que mesmo tendo sido 

solicitada à requerida os documentos comprobatórios da suposta relação 

de compra e venda firmada com seu pai, esta não apresentou ao autor 

qualquer documento que comprovasse a comercialização e entrega dos 

referidos produtos ao suposto adquirente (Sr. ENIO), tampouco a 

descrição de sua quantidade e respectivos valores. Outrossim, afirma que 

não assinou nenhuma carta de anuência quanto ao suposto débito. Nessa 

senda, requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que 

seja determinado o cancelamento do protesto das duplicatas indicadas 

nesta ação, notificando diretamente o cartório de protesto de títulos desta 

Comarca para que efetue a baixa dos protestos em seus bancos de 

dados, em nome da autora. O deferimento da antecipação de tutela está 

condicionado à presença dos requisitos expostos no art. 300 do CPC, 

quais sejam, o fumus boni iuris - probabilidade do direito - e o periculum in 

mora - perigo da demora. Muito bem. Observo que as cópias das 

intimações de protestos aportada aos autos sob os números 120040 e 

119804 mencionam que o devedor é a empresa autora. Nessa esteira, 

denoto que a parte autora afirma que seu representante chegou a receber 

as duplicatas, todavia, estas não foram juntadas aos autos, tampouco 

constam nos autos nenhum numero de protocolo, email ou quaisquer 

outros documentos, ainda que irrisórios, capazes de demonstrar que parte 

autora realizou contato com a requerida para aferir a origem das 

duplicatas. Outrossim, não há o que se falar em perigo da demora, uma 

vez que o vencimento das intimações se deram em janeiro e fevereiro 

deste ano, ou seja, é possível aferir de forma irrefutável que as duplicatas 

recebidas pelo representante da parte autora foi em meses anteriores. 

Assim, a parte autora não logrou exito em comprovar que, apesar do 

decurso do lapso temporal, realizou contatos com a requerida para aferir a 

origem dos débitos constantes nas duplicatas, ora protestadas. Com tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência, haja 

vista a ausência da probabilidade do direito e perigo da demora. CITE-SE a 

parte requerida, a fim de que compareça a audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 23 de maio de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-94.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CORREIA BONAMIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000299-94.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

comprovante de residência em nome do reclamante, podendo ser o 

contrato de aluguel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Campo Novo do Parecis (MT),Quarta-feira, 23 de Maio de 

2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. PEDRO DA SILVA MILANI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE AREIA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de inexistencia/inexigibilidade de 

débito c/c tutela de urgência de cancelamento de protesto e danos morais 

ajuizada por J. Pedro da Silva Milani Eireli ME em face de A.C. de Oliveira 

Comércio de Areia, ao argumento, em síntese, que recebeu duas 

intimações identificadas pelos protocolos nsº 119804 e 120040 de 

protestos referentes a duas duplicatas mercantis. Afirma que o 

representante da parte requerente chegou a receber os boletos para 

pagamento das duplicatas mencionadas, eis que, segundo a requerida, se 

tratava de comercialização de produtos (areia e pedra brita) efetuado pelo 

Sr. Enio (pai da parte autora), todavia, a parte autora afirma que 

desconhece a origem do referido débito, eis que mesmo tendo sido 

solicitada à requerida os documentos comprobatórios da suposta relação 

de compra e venda firmada com seu pai, esta não apresentou ao autor 

qualquer documento que comprovasse a comercialização e entrega dos 

referidos produtos ao suposto adquirente (Sr. ENIO), tampouco a 

descrição de sua quantidade e respectivos valores. Outrossim, afirma que 

não assinou nenhuma carta de anuência quanto ao suposto débito. Nessa 

senda, requer a concessão da tutela antecipada de urgência para que 

seja determinado o cancelamento do protesto das duplicatas indicadas 

nesta ação, notificando diretamente o cartório de protesto de títulos desta 

Comarca para que efetue a baixa dos protestos em seus bancos de 

dados, em nome da autora. O deferimento da antecipação de tutela está 

condicionado à presença dos requisitos expostos no art. 300 do CPC, 

quais sejam, o fumus boni iuris - probabilidade do direito - e o periculum in 

mora - perigo da demora. Muito bem. Observo que as cópias das 

intimações de protestos aportada aos autos sob os números 120040 e 

119804 mencionam que o devedor é a empresa autora. Nessa esteira, 

denoto que a parte autora afirma que seu representante chegou a receber 

as duplicatas, todavia, estas não foram juntadas aos autos, tampouco 

constam nos autos nenhum numero de protocolo, email ou quaisquer 

outros documentos, ainda que irrisórios, capazes de demonstrar que parte 

autora realizou contato com a requerida para aferir a origem das 

duplicatas. Outrossim, não há o que se falar em perigo da demora, uma 

vez que o vencimento das intimações se deram em janeiro e fevereiro 

deste ano, ou seja, é possível aferir de forma irrefutável que as duplicatas 

recebidas pelo representante da parte autora foi em meses anteriores. 

Assim, a parte autora não logrou exito em comprovar que, apesar do 

decurso do lapso temporal, realizou contatos com a requerida para aferir a 

origem dos débitos constantes nas duplicatas, ora protestadas. Com tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência, haja 

vista a ausência da probabilidade do direito e perigo da demora. CITE-SE a 

parte requerida, a fim de que compareça a audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 23 de maio de 2018. Pedro Davi Benetti Juiz de 

Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. PEDRO DA SILVA MILANI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. DE OLIVEIRA COMERCIO DE AREIA - ME (REQUERIDO)
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Processo n. 1000200-27.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

05/07/2018 13:45, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quarta-feira, 23 de Maio de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81040 Nr: 1171-65.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HPBdR, Inês Simone Barbieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do parecer minsterial, retro colacionado, requerendo o que 

entender de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105900 Nr: 1171-94.2016.811.0051

 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: Aline Morais Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B, Daniel Franca Silva - OAB:24.214/DF

 Certifico e dou fé que a parte requerida, embora intimada via DJE 10240, 

publicado em 20/04/2018, deixou transcorrer o prazo para efetuar o 

pagamento integral da dívida, tampouco apresentou impugnação ao 

cumprimento da sentença, razão pela qual, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

A PARTE AUTORA manifestar-se, devendo requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31311 Nr: 1422-25.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Ferreira Pinto, Kátia Cristina Montoya 

Pinto, Claudemiro Ferreira Pinto, Fátima Conti Ferreira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT, Vinícius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B, EVALDO REZENDE 

FERNANDES - OAB:3610, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, providenciar o pagamento da guia para distribuição da 

carta precatória no Juízo Deprecado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 

Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Prospecta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal Ltda, CCAB 

AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - 

OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - OAB:251411/SP, 

ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - OAB:27652, 

Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, ANDRE 

LUIZ GUELLA - OAB:22640, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Douglas 

Ricardo Guilhen Melo - OAB:4856, Edyen Valente Calepis - 

OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, Fernando 

Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA 

FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:125.618/SP, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João 

Cláudio Correa Saglietti Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de 

Oliveira - OAB:27.141/SP, Kedma Moraes Watanabe - 

OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste Del Cistia Thonon 

Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, Willian Carmona 

Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEIXO de analisar o pedido dos Recuperandos para a análise da 

idoneidade do negócio jurídico subjacente ao título de crédito emitido em 

favor da Credora Syngenta, remetendo as Partes às vias 

ordinárias.INTIME-SE a Sra. Administradora Judicial, a fim de que se 

manifeste sobre o crédito de Emal Mineração e Cáceres Mineração, 

cobrado na Execução 1007135-47.2017.811.0041, notadamente acerca 
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de sua sujeição a esta ação. Até a solução do impasse, o numerário 

depositado na aludida execução haverá de permanecer depositado na 

conta judicial correspondente. A Administradora Judicial deverá, ainda, 

manifestar-se sobre o imóvel descrito na matrícula 4.787 do SRI de 

Chapada dos Guimarães e, também, sobre eventual pedido da Credora 

Metlife acerca dos créditos intragrupos.Tendo em vista a concordância da 

Credora, e também em razão das deliberações anteriores, DEFIRO o 

pedido de comercialização de 587.727 kg de algodão antes empenhados 

em favor de Cooperverde – Cooperativa dos Produtores Rurais de Campo 

Verde, com a prorrogação da garantia às safras futuras.Por fim, 

AUTORIZO a comercialização do produto da safra 2017/2018, ainda que 

empenhado a credor. Tal como antes já se explicitou, os Recuperandos 

deverão manter, à parte de sua contabilidade, os registros das operações 

em que se empregarem os valores conseguidos com a alienação do 

produto, disponibilizando-os aos Credores, à Administradora Judicial e ao 

Juízo.Cumpra-se.  In t ime-se.  Expeça-se o  necessár io .À s 

providências.Campo Verde/MT, 17 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81904 Nr: 1784-85.2014.811.0051

 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: Paulo Prati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Verde Imobiliária e Construtora Ltda, 

Onéscimo Prati - Espólio, Onéscimo Prati Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Robson Prati - 

OAB:13083/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 1784-85.2014.811.0051 - 81904

Espécie: Adjudicação Compulsória

Data e horário:22 de maio de 2018, às 14:50 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Requerente, do 

Representante do Espólio e de seus Procuradores, bem como do Promotor 

de Justiça. Ausente o Assistente Benjamin e seu Procurador.

As Partes pediram a designação de audiência de conciliação, nestes 

autos e nas ações 379-14.2014.811.0051, Código 80040, bem como na 

1785-70.2014.811.0051, Código 81905.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. A fim de prestigiar a 

composição amigável da lide, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

11 de junho de 2018, às 17:00 horas de Mato Grosso. Saem os presentes 

devidamente intimados. Nos autos 379-14.2014.811.0051, Código 80040, e 

1785-70.2014.811.0051, Código 81905, INTIMEM-SE as Partes 

correspondentes, também para tentativa de conciliação. Saem os 

presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito Marcelo dos Santos Alves Corrêa

Promotor de Justiça

Paulo Prati

Requerente Paulo Robson Prati

Advogado

Onéscimo Prati Junior

Representante do Requerido André Stumpf Jacob Gonçalves

Advogado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3235-48.2014.811.0051

 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: Amaro do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore, Odair de Tal, ADAIR PEREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Pereira Leite - 

OAB:2275-A, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 3235-48.2014.811.0051 - 83943

Espécie: Servidão

Data e horário:21 de maio de 2018, às 19:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das Partes e de seus 

Advogados.

As Partes pediram a designação de nova audiência, com a participação do 

Município, a fim de tentarem a composição amigável da lide.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. DESIGNO nova 

audiência de cooperação para o dia 11 de junho de 2018, às 16:00 horas 

de Mato Grosso. OFICIE-SE aos Secretários de Obra e de Agricultura 

deste Município, solicitando o comparecimento à audiência designada. 

Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito Juliano Botelho de Araújo

Defensor Público

Amaro do Nascimento Lima

Requerente Cloves Vanderlei Eickhoff

Advogado

Adair Pereira Leite

Advogado Tiago Cadore

Requerido

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16241 Nr: 2159-67.2006.811.0051

 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: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 2159-67.2006.811.0051 - 16241

Espécie: Embargos de Terceiro

Data e horário:21 de maio de 2018, às 13:45 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Procurador da 

Embargada.

O ilustre Procurador apresentou petição, assinada conjuntamente pelas 

Partes, solicitando a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

a fim de que seja verificada a possibilidade da composição amigável da 

lide.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. Tendo em vista o 

pedido conjunto feito pelas Partes, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. Esgotado o prazo sem a demonstração da 

composição amigável da lide, e considerando, ainda, a ausência de rol de 

testemunhas, INTIMEM-SE as Partes para que apresentem suas alegações 

finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito Lucien Fábio Fiel Pavoni

Advogado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 88121 Nr: 217-82.2015.811.0051

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodojunior Logística e Transportes - EIRELE - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco J. Safra 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: Flavio Neves Costa - 

OAB:12.406-A/ MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 Certifico e dou fé que a parte executada, embora intimada por intermédio 

de seu advogado, deixou transcorrer o prazo, sem apresentar nos autos 

o comprovante de cumprimento da sentença ou impugnação, razão pela 

qual, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte autora, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito para o regular 

prosseguimento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117573 Nr: 6153-54.2016.811.0051

 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: Elizabeth Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número dos Autos:

 6153-54.2016.811.0051 - 117573

Espécie:

 Previdenciário

Data e horário:

 18 de abril de 2018, às 15:00 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência do Requerido, apesar de 

devidamente intimado. Verificou-se, ainda, a presença da Requerente 

acompanhada de seu Procurador, bem como a de suas Testemunhas.

A seguir, o MM. Juiz passou a ouvir o depoimento pessoal da Parte e de 

suas Testemunhas.

O ilustre Procurador reiterou os termos da inicial, pedindo pela 

procedência do pedido.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação 

sumária de benefício previdenciário aduzido por Elizabeth Gonçalves dos 

Reis em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados. Contestação apresentada. Audiência instrutória realizada 

nesta data. É o relatório. Fundamento. Como se sabe, o deferimento do 

benefício pleiteado depende do atendimento de todos os requisitos 

elencados pela lei. Especificamente para o trabalhador rural, na categoria 

de segurado especial, exige-se a comprovação da idade mínima – 60 

(sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco), se mulher –, a 

carência e a qualidade de segurado especial. Quanto ao primeiro requisito, 

qual seja, a idade superior à mínima, tenho que a cópia do documento de 

identidade da parte requerente é suficiente para demonstrar o seu 

atendimento. No tocante aos requisitos segundo e terceiro, a saber, a 

carência e a qualidade de segurado especial, encontram-se demonstrados 

assim pelos documentos juntados pela parte requerente como pelos 

depoimentos das testemunhas arroladas. Esses documentos são indícios 

mais do que suficientes de que a parte autora exerceu atividade rural 

durante tempo considerável. Por sua vez, o depoimento pessoal da parte e 

de suas testemunhas confirmaram os apontamentos constantes dos 

documentos supracitados, consignando, todos, que a parte autora sempre 

trabalhou na lavoura. Cumpre apontar a existência de farta prova material 

nos autos. Com efeito, a Parte, em sua inicial, juntou considerável número 

de documentos, colhidos ao longo de vários anos, todos próprios da 

atividade rural. Tais documentos são suficientes para demonstrar que a 

Parte sempre esteve ligada às lides rurais. No mais, observo que a prova 

documental foi devidamente complementada pela declaração das 

testemunhas ouvidas nesta audiência. No mesmo sentido (Apelação Cível 

1600013249 – TRF 4ª Região – Número do Processo: 

2002.04.01.031404-8 – 6ª Turma). Assim, estando preenchidos todos os 

requisitos elencados pela Lei 8.213/1991, o pedido da parte autora deve 

ser julgado procedente. Decido. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido aduzido pela parte Requerente para CONDENAR o Requerido ao 

pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, 

atualizadas nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, desde o requerimento administrativo. 

DETERMINO ainda, que o Requerido implante o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, com renda de um salário mínimo, oficiando-se ao 

posto do INSS, com cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes 

documentos da parte autora: CPF, Carteira de Identidade e seu 

comprovante de endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% (dez por cento) 

do valor das prestações vencidas até a presente data. Para a fixação da 

verba honorária, observaram-se, em especial, a pouca complexidade da 

causa e o curto trâmite processual. Sem custas. Sem reexame 

necessário. Ressalto que, ainda que não se tenha, nesse exato momento, 

o valor preciso da condenação, nota-se que, tratando-se de benefício que 

não ultrapassa um salário mínimo ao mês, e considerando o período de 

tramitação processual, tem-se por impossível que esse valor total da 

condenação ultrapasse o necessário ao reexame da sentença, por mais 

elevados que sejam os encargos acessórios. Publicada em audiência, 

saindo as Partes devidamente intimadas, inclusive o Requerido. 

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Fabrício Guimarães dos Santos

Advogado

 Elizabeth Gonçalves dos Reis

Requerente

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 18 de abril de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Fabrício Guimarães dos Santos

Advogado

 Elizabeth Gonçalves dos Reis

Requerente

José Saraiva Irmão

Testemunha

 Lecinho Vicente Aragão

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117570 Nr: 6150-02.2016.811.0051

 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: Divino Antonio Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número dos Autos:

 6150-02.2016.811.0051 - 117570

Espécie:

 Previdenciário

Data e horário:

 18 de abril de 2018, às 14:35 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência do Requerido, apesar de 

devidamente intimado. Verificou-se, ainda, a presença da Parte 

Requerente acompanhada de seu Procurador, bem como a de suas 

Testemunhas.

A seguir, o MM. Juiz passou a ouvir o depoimento pessoal da Parte e de 

suas Testemunhas.

O ilustre Procurador reiterou os termos da inicial, pedindo pela 

procedência do pedido.

DELIBERAÇÕES
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O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação 

sumária de benefício previdenciário aduzido por Divino Antônio Rodrigues 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados. Contestação apresentada. Audiência instrutória realizada 

nesta data. É o relatório. Fundamento. Como se sabe, o deferimento do 

benefício pleiteado depende do atendimento de todos os requisitos 

elencados pela lei. Especificamente para o trabalhador rural, na categoria 

de segurado especial, exige-se a comprovação da idade mínima – 60 

(sessenta) anos, se homem, ou 55 (cinquenta e cinco), se mulher –, a 

carência e a qualidade de segurado especial. Quanto ao primeiro requisito, 

qual seja, a idade superior à mínima, tenho que a cópia do documento de 

identidade da parte requerente é suficiente para demonstrar o seu 

atendimento. No tocante aos requisitos segundo e terceiro, a saber, a 

carência e a qualidade de segurado especial, encontram-se demonstrados 

assim pelos documentos juntados pela parte requerente como pelos 

depoimentos das testemunhas arroladas. Esses documentos são indícios 

mais do que suficientes de que a parte autora exerceu atividade rural 

durante tempo considerável. Por sua vez, o depoimento pessoal da parte e 

de suas testemunhas confirmaram os apontamentos constantes dos 

documentos supracitados, consignando, todos, que a parte autora sempre 

trabalhou na lavoura. Cumpre apontar a existência de farta prova material 

nos autos. Com efeito, a Parte, em sua inicial, juntou considerável número 

de documentos, colhidos ao longo de vários anos, todos próprios da 

atividade rural. Tais documentos são suficientes para demonstrar que a 

Parte sempre esteve ligada às lides rurais. No mais, observo que a prova 

documental foi devidamente complementada pela declaração das 

testemunhas ouvidas nesta audiência. No mesmo sentido (Apelação Cível 

1600013249 – TRF 4ª Região – Número do Processo: 

2002.04.01.031404-8 – 6ª Turma). Assim, estando preenchidos todos os 

requisitos elencados pela Lei 8.213/1991, o pedido da parte autora deve 

ser julgado procedente. Decido. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido aduzido pela parte Requerente para CONDENAR o Requerido ao 

pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro salário, 

atualizadas nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, desde o requerimento administrativo. 

DETERMINO ainda, que o Requerido implante o benefício previdenciário de 

aposentadoria por idade, com renda de um salário mínimo, oficiando-se ao 

posto do INSS, com cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes 

documentos da parte autora: CPF, Carteira de Identidade e seu 

comprovante de endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 

482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% (dez por cento) 

do valor das prestações vencidas até a presente data. Para a fixação da 

verba honorária, observaram-se, em especial, a pouca complexidade da 

causa e o curto trâmite processual. Sem custas. Sem reexame 

necessário. Ressalto que, ainda que não se tenha, nesse exato momento, 

o valor preciso da condenação, nota-se que, tratando-se de benefício que 

não ultrapassa um salário mínimo ao mês, e considerando o período de 

tramitação processual, tem-se por impossível que esse valor total da 

condenação ultrapasse o necessário ao reexame da sentença, por mais 

elevados que sejam os encargos acessórios. Publicada em audiência, 

saindo as Partes devidamente intimadas, inclusive o Requerido. 

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Fabrício Guimarães dos Santos

Advogado

 Divino Antônio Rodrigues

Requerente

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 18 de abril de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

Fabrício Guimarães dos Santos

Advogado

 Divino Antônio Rodrigues

Requerente

Joaquim Alves Viana Neto

Testemunha

 Antônio Martins de Oliveira

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112527 Nr: 3662-74.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemira Meregla, Izabel Cavalheiro Meregla Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Cavalheiro Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 3662-74.2016.811.0051 - 112527

Execução de Alimentos

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de prestação de alimentos na qual a 

Exequente desistiu da ação.

Instado, o Ministério Público não se opôs à extinção.

É o relato do necessário. Decido.

Como de trivial conhecimento, as execuções se diferem significativamente 

das ações de conhecimento, uma vez que já possuem título 

pré-constituído a embasar o direito a que se visa a efetivar. Por essa 

razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento específico, 

diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento. Com 

efeito, diz o art. 775, do NCPC:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida coercitiva.”

Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o 

presente feito executivo, nos termos do art. 775 do NCPC.

Nos termos do art. 90, § 3º do NCPC, sem custas ou honorários.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P.I.C

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80541 Nr: 783-65.2014.811.0051

 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: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelza de Sena Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELZA DE SENA SOUZA - ME, CNPJ: 

10471669000115. 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: VALMIR CALADO, brasileiro, viúvo, pedreiro, inscrito 

no CPF sob o nº 616.313.611-04 e no RG sob o nº 0730013-1 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua Angico, Quadra 08, lote 15, Bairro Bordas 

do Lago, na cidade de Campo Verde – MT, por seu advogado signatário, 

com instrumento de mandato anexo (doc. j.), vem, mui respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, propor AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE 

EM ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA em face de NELZA DE SENA 
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SOUZA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.471.669/0001-15 , situada na Avenida T – 15, S/N, Quadra 621, Lote 

04, Loja 07, Setor Nova Suíça, CEP 74.280-380, na cidade de Goiânia - 

GO, pelos seguintes fatos e fundamentos: I – DOS FATOS. O autor foi 

surpreendido ao tentar comprar a crédito em razão de protesto cartorário 

em seu nome, por um suposto débito de R$ 440,00 (quatrocentos e 

quarenta reais), supostamente contraído no dia 10/08/2009, através de um 

cheque de nº 850013, que não foi emitido pelo autor, cuja suposta credora 

é a requerida, conforme consulta anexa (doc. j.). Entretanto, o autor não 

manteve qualquer relação jurídica com a requerida, não adquiriu qualquer 

produto e/ou serviço, razão pela qual a inclusão e permanência de seu 

nome no protesto cartorário não se justifica. A suposta dívida foi contraída 

em 10/08/2009, no entanto, o autor tomou ciência do suposto débito 

apenas em 04/09/2013, data da realização da consulta anexa (doc. j.). 

Nota-se que o suposto débito foi realizado no Estado de Goiás, na cidade 

de Goiânia, aonde o autor jamais estabeleceu qualquer relação comercial 

com a requerida, eis que nunca residiu no Estado de Goiás, nem mesmo 

foi a passeio na época do suposto débito. Portanto, resta claramente 

verificada a falha na prestação dos serviços da requerida, que protestou 

indevidamente o nome do autor, restringindo-lhe indevidamente o crédito 

no mercado. É evidente que não há débito inadimplido a justificar o 

protesto cartorário, razão pela qual a inclusão e permanência do nome do 

autor em Cartório de Protestos é indevida, configurando ato ilícito, razão 

pela qual deve o protesto ser cancelado, bem como indenizado o autor 

pelos danos morais injustamente sofridos, eis que está impedido de obter 

financiamento creditício, o que pode lhe causar a ruína, em razão da 

ausência de crédito no mercado. III – DO PEDIDO. Ex positis, requer: a) A 

concessão de antecipação parcial de tutela liminarmente, inaudita altera 

parte, ou a concessão de tutela cautelar liminar, nos termos do §7º do 

artigo 273 do CPC, para que a requerida proceda à suspensão dos efeitos 

do protesto ou cancelamento do protesto cartorário, abstendo-se de 

protestá-lo e de negativá-lo em qualquer outro órgão de proteção 

creditícia, em prazo razoável após a ciência da ordem judicial, sob pena de 

aplicação de multa diária em valor a ser determinado por este Douto Juízo 

ou, caso assim entenda Vossa Excelência, seja expedido ofício ao SCPC, 

SERASA e Cartório de Protestos (4º Ofício) de Cuiabá – MT, para que 

promova a retirada em prazo razoável, a ser estipulado por Vossa 

Excelência, sob pena de multa diária, a ser fixada por este r. Juízo; b) A 

citação da requerida, no endereço preambularmente indicado, por via 

postal, para, querendo, oferecer contestação, sob pena da decretação da 

revelia e seus efeitos; c) O reconhecimento da vulnerabilidade e 

hipossuficiência do autor, com a conseqüente inversão do ônus da prova 

em seu favor, para a facilitação de sua defesa em Juízo. d) Seja a 

presente ação julgada totalmente procedente, declarando-se a 

inexistência de débito entre as partes, devendo ser determinado o 

cancelamento definitivo do protesto cartorário, ratificando-se a 

antecipação parcial de tutela ou tutela cautelar concedida liminarmente, 

com a condenação da requerida em pagar ao autor os danos morais 

injustamente sofridos, em montante a ser arbitrado por Vossa Excelência, 

porém não inferior a R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), com 

a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir da 

sentença; e) A condenação do requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 20% sobre o valor da condenação; f) A produção de todos 

os meios de prova em direito admitidos, tais como prova documental, 

testemunhal, pericial, bem como depoimento pessoal do representante 

legal do requerido, sob pena de confissão, juntada de novos documentos 

e todas as demais que se fizerem necessárias; g) Os benefícios da 

Justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, por não ter condições de 

arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu 

sustento e de sua família, conforme declaração de pobreza em anexo 

(doc. j.). Dá-se à causa o valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e 

duzentos reais), para fins de alçada. N. Termos, P. Deferimento. Campo 

Verde – MT, 28 de fevereiro de 2014.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c.c cancelamento de protesto e de inscrição em 

órgãos de proteção ao crédito c.c indenização por danos morais em 

antecipação de tutela proposta por VALMIR CALADO em desfavor de 

NELZA DE SENA SOUZA - ME, ambos devidamente 

qualificados.Vislumbra-se dos autos que até o momento a citação da 

requerida não se aperfeiçoou, motivo pelo qual o autor pugna pela sua 

citação por edital (fl. 77). Não obstante, a análise do pedido formulado pelo 

requerente foi postergada, a fim de que fossem realizadas buscas junto 

aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, onde a consulta ao 

primeiro restou frutífera (fl. 83), uma vez que se trata de endereço ainda 

não diligenciado.Por corolário, não foi possível a citação da demandada na 

adresse encontrada, consoante AR negativo de fl. 86.É o breve 

relato.FUNDAMENTO e DECIDO.De elementar conhecimento que a citação 

por edital constitui medida excepcional, sendo, para tanto, necessário o 

exaurimento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal da 

parte ré.Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, dispõe em seu art. 

256, II, e §3º, in verbis:Art. 256. A citação por edital será feita:II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;[...]§ 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos.No mesmo sentido, o 

art. 257, I, do NCPC assim dispõe:Art. 257. São requisitos da citação por 

edital:I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 

presença das circunstâncias autorizadoras;Registra-se, por necessário, 

que restaram infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida 

nos endereços declinados nos autos, conforme se depreende da 

correspondência devolvida de fls. 69, e certidão do Sr. Oficial de Justiça à 

fl. 76-v.Além disso, foram realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos 

públicos, conforme extrato anexo, a qual noticiou endereço diverso dos 

autos, contudo, restando inexitosa a diligência.Assim, na hipótese 

versada, constata-se que estão preenchidos os requisitos necessários 

para a realização da citação editalícia da requerida, uma vez que consta 

dos autos informações no sentido de que esta se encontra em lugar 

ignorado.Doutrinando sobre o tema ora em debate, FREDIE DIDIER JR 

assevera que:A citação por edital é admissível: a) quando desconhecido 

ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que 

se encontrar; c) nos casos expressos em lei (art. 256, CPC). [...] A lei 

estabelece uma presunção legal absoluta de desconhecimento ou 

incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC). (in Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. 

p. 219).Desta feita, considerando que foram esgotadas todas as 

diligências para a realização da cientificação pessoal da requerida, nos 

termos do art. 256, do NCPC, DETERMINO a citação por EDITAL de NELZA 

DE SENA SOUZA - ME, com o prazo de 30 (trinta) dias, conteste a 

presente ação, fazendo constar a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia.Por fim, transcorrido in albis o prazo 

para resposta, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial do requerido, com fulcro no art. 72, II, 

do NCPC, enquanto não for constituído advogado pela demandada. Após, 

ENCAMINHE-SE os autos a Defensoria Pública para apresentação de 

defesa no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 26 de março de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 22 de maio de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80549 Nr: 791-42.2014.811.0051

 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: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Nelza de Sena Souza - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 327 de 755



Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELZA DE SENA SOUZA - ME, CNPJ: 

10471669000115. 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: VALMIR CALADO, brasileiro, viúvo, pedreiro, inscrito 

no CPF sob o nº 616.313.611-04 e no RG sob o nº 07300131 SSP/MT, 

residente e domiciliado na Rua Angico, Quadra 08, Lote 15, Bairro Bordas 

do Lago, na cidade de Campo Verde – MT, por seu advogado signatário, 

com instrumento de mandato anexo (doc. j.), vem, mui respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, propor: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO 

CAMBIAL E DE DÍVIDA C.C. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE EM ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DE TUTELA em face de BANCO DO BRASIL S.A, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0983-02, 

estabelecido na Avenida Brasil, 141, Centro, CEP 78.840-000, na cidade 

de Campo Verde – MT e de NELZA DE SENA SOUZA - ME, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.471.669/0001-15 , situada 

na Avenida T – 15, S/N, Quadra 621, Lote 04, Loja 07, Setor Nova Suíça, 

CEP 74.280-380, na cidade de Goiânia - GO, pelos seguintes fatos e 

fundamentos: I – DOS FATOS. O autor possui uma conta corrente junto a 

instituição requerida desde 04/2009, cujo nº da conta é 11519, Agência 

4042, conforme documentação anexa (docs. js.). Ocorre, porém, que ao 

comprar a crédito o autor se deparou com seu nome inscrito no rol dos 

maus pagadores, devido a não compensação de dois cheques, de nº 

850011 e 850012, sendo o 1º no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o 

2º cheque no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais (docs. js.). Ciente de 

que não havia solicitado nenhum talonário junto à requerida, o autor 

compareceu até a sede da instituição requerida e solicitou a cópia 

microfilmada do cheque (doc. j.). E para a surpresa do autor, ao ter 

acesso a cópia microfilmada do cheque, imediatamente constatou que a 

ordem de pagamento não foi emitida pelo autor, cuja assinatura é falsa, 

falsificação grosseira e perceptível a olho nu, bastando para a 

comprovação deste fato o cotejo entre a assinatura lançada na 

procuração e declaração de pobreza que compõem esta exordial com 

aquela lançada no cheque, totalmente diferente. Resta claramente 

verificada a falha na prestação de serviços da requerida, ao não conferir 

a assinatura do autor, mormente à discrepância das assinaturas, que é 

aparente e de fácil percepção, revelando a verdadeira incompetência da 

instituição financeira requerida, deixando o autor à mercê de falsários, 

estelionatários, expondo-o a atuação de risco ao consumidor, o que é 

inaceitável Excelência. Por outro lado, Excelência, houve tempo hábil e 

suficiente para a instituição financeira requerida sopesar, verificar, 

avaliar, analisar se a assinatura era do titular da conta ou não, isso porque 

o cheque foi cruzado, sendo que nesta modalidade a sua compensação 

se dará somente através de depósito bancário, sendo impossível o saque 

direto no caixa. Portanto, nada justifica a inclusão do nome do autor no rol 

dos maus pagadores, efetivada pela requerida, eis que não há débito a 

justificar a negativação promovida pela parte ré. Ora, não o bastante todo 

abalo sofrido pelo autor, devido a falha na prestação de serviços da 

requerida, ainda negativou seu nome, levando-o ao cadastro dos maus 

pagadores, CCF, SCPC e SERASA, o que é inadmissível. Destarte, não 

havendo inadimplência a justificar tal atitude por parte do requerida, a 

inclusão e manutenção do nome do autor no SCPC e CCF, SERASA é ato 

ilícito, razão pela qual deve ter seu nome excluído dos referidos órgãos de 

proteção ao crédito, bem como deve ser indenizado pelos danos morais 

injustamente sofridos, eis que está impedido de comprar a crédito. III – DO 

PEDIDO. Ex positis, requer: A concessão de antecipação parcial de tutela 

liminarmente, inaudita altera parte, ou a concessão de tutela cautelar 

liminar, nos termos do §7º do artigo 273 do CPC, para que a requerida 

proceda à retirada do nome do autor do CCF, SERASA e SCPC e de 

qualquer outro órgão no qual o tenha negativado, abstendo-se de 

negativá-lo nestes órgãos e em qualquer outro órgão de proteção 

creditícia, em prazo razoável após a ciência da ordem judicial, sob pena de 

aplicação de multa diária em valor a ser determinado por este Douto Juízo 

ou, caso assim entenda Vossa Excelência, sejam expedidos ofícios ao 

CCF, SCPC e SERASA para que promovam a retirada em prazo razoável, a 

ser estipulado por Vossa Excelência, sob pena de multa diária, a ser 

fixada por este r. Juízo; b) A citação dos requeridos, nos endereços 

preambularmente indicados, por via postal, para, querendo, oferecerem 

contestação, sob pena da decretação da revelia e seus efeitos; c) O 

reconhecimento da vulnerabilidade e hipossuficiência do autor, com a 

conseqüente inversão do ônus da prova em seu favor, para a facilitação 

de sua defesa em Juízo; d) Seja a presente ação julgada totalmente 

procedente, declarando-se a nulidade e consequente inexigibilidade da 

obrigação cambiária, cobrança e dívida representada pelos cheques 

850011 e 850012, o 1° no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o 2º no 

valor de 500,00 (quinhentos reais), ambos da conta corrente de nº 11519, 

emitido contra o 1º requerido, bem como seja determinado o cancelamento 

da inclusão e permanência do nome do autor nos cadastros de órgãos de 

proteção ao crédito, especialmente CCF, SERASA e SCPC, ratificando-se 

a antecipação parcial de tutela ou tutela cautelar concedida liminarmente, 

e, ainda, a condenação dos requeridos em pagar ao autor os danos 

morais injustamente sofridos, em montante a ser arbitrado por Vossa 

Excelência, porém não inferior a R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos 

reais), com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária calculada pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso; e) A 

condenação dos requeridos ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

20% sobre o valor da condenação; f) A produção de todos os meios de 

prova em direito admitidos, tais como prova documental, testemunhal, 

pericial, bem como depoimento pessoal dos representantes legais dos 

requeridos, sob pena de confissão, juntada de novos documentos e todas 

as demais que se fizerem necessárias; g) Os benefícios da Justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, por não ter condições de arcar com 

as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, conforme declaração de pobreza em anexo (doc. j.). Dá-se à 

causa o valor de R$ 36.200,00 (trinta e seis mil e duzentos reais), para 

fins de alçada. N. Termos, P. Deferimento. Campo Verde – MT, 28 de 

fevereiro de 2014.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de ação declaratória de nulidade 

de título de crédito e de inexigibilidade de obrigação cambial e de dívida c.c 

cancelamento de inscrição em órgãos de proteção ao crédito c.c 

indenização por danos morais em antecipação parcial de tutela proposta 

por VALMIR CALADO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e NELZA 

DE SENA SOUZA - ME, todos devidamente qualificados.Vislumbra-se dos 

autos que até o momento a citação da segunda requerida não se 

aperfeiçoou, motivo pelo qual o autor pugna pela sua citação por edital (fl. 

85). Não obstante, a análise do pedido formulado pelo requerente foi 

postergada, a fim de que fossem realizadas buscas junto aos sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, onde a consulta ao primeiro restou 

frutífera (fl. 90), uma vez que se trata de endereço ainda não 

diligenciado.Por corolário, não foi possível a citação da demandada na 

adresse encontrada, consoante AR negativo de fl. 93.É o breve 

relato.FUNDAMENTO e DECIDO.De elementar conhecimento que a citação 

por edital constitui medida excepcional, sendo, para tanto, necessário o 

exaurimento de todos os meios disponíveis para a localização pessoal da 

parte ré.Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, dispõe em seu art. 

256, II, e §3º, in verbis:Art. 256. A citação por edital será feita:II - quando 

ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;[...]§ 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se 

infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição 

pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos.No mesmo sentido, o 

art. 257, I, do NCPC assim dispõe:Art. 257. São requisitos da citação por 

edital:I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a 

presença das circunstâncias autorizadoras;Registra-se, por necessário, 

que restaram infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida 

nos endereços declinados nos autos, conforme se depreende da 

correspondência devolvida de fls. 75, e certidão do Sr. Oficial de Justiça à 

fl. 84-v.Além disso, foram realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos 

públicos, conforme extrato anexo, a qual noticiou endereço diverso dos 

autos, contudo, restando inexitosa a diligência.Assim, na hipótese 

versada, constata-se que estão preenchidos os requisitos necessários 

para a realização da citação editalícia da parte requerida, uma vez que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 328 de 755



consta dos autos informações no sentido de que esta se encontra em 

lugar ignorado.Doutrinando sobre o tema ora em debate, FREDIE DIDIER JR 

assevera que:A citação por edital é admissível: a) quando desconhecido 

ou incerto o réu; b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que 

se encontrar; c) nos casos expressos em lei (art. 256, CPC). [...] A lei 

estabelece uma presunção legal absoluta de desconhecimento ou 

incerteza do local da citação, quando "infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos" (art. 256, §3°, CPC). (in Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. 

p. 219).Desta feita, considerando que foram esgotadas todas as 

diligências para a realização da cientificação pessoal da requerida, nos 

termos do art. 256, do NCPC, DETERMINO a citação por EDITAL de NELZA 

DE SENA SOUZA - ME, com o prazo de 30 (trinta) dias, conteste a 

presente ação, fazendo constar a advertência de que será nomeado 

curador especial em caso de revelia.Por fim, transcorrido in albis o prazo 

para resposta, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, 

NOMEIO o ilustre Defensor Público atuante nesta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial do requerido, com fulcro no art. 72, II, 

do NCPC, enquanto não for constituído advogado pela demandada. Após, 

ENCAMINHE-SE os autos a Defensoria Pública para apresentação de 

defesa no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Campo Verde-MT, 26 de março de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 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, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 22 de maio de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126394 Nr: 4017-50.2017.811.0051

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Cristina Oliveira Lourenço, Armando Lima 

Junior de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente feito, razão pela qual 

DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC. Nos termos do art. 33, §2º do ECA, 

CONCEDO a guarda de (...) à sua tia materna (...), a qual deverá 

ATENTAR-SE para o direito de visitas fixados na decisão de ref. 

34.NOTIFIQUE-SE, pessoalmente, a guardiã que a interferência na 

formação psicológica da criança promovida ou induzida pelos que tenham 

a criança ou menor sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que 

repudie os pais ou avós ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 

manutenção de vínculos com este, caracteriza alienação parental, 

passível de responsabilização civil ou criminal, além da utilização de outros 

instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos (art. 2º e 

art. 6º da Lei 12.318/2010). NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar para o 

devido cumprimento desta decisão.EXPEÇA-SE o termo de guarda 

definitivo, no qual deverá ser explícita a obrigação de assistência material, 

educacional e moral, bem como a advertência contra possível exploração 

da criança.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.ISENTO de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, em obediência ao que preconiza o art. 141, §2º do ECA.Com 

trânsito em julgado, arquive-se o presente feito, com as baixas, 

anotações, e formalidades de estilo.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. Campo 

Verde - MT, 22 de maio de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82196 Nr: 1946-80.2014.811.0051

 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: Wagner Jose da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Magalhaes - 

OAB:OAB/MT 17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMO a parte requerida para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação juntado às folhas 131/137, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 132109 Nr: 6962-10.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4482/0, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6962-10.2017.811.0051 (Código 132109).

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, instituição financeira já 

qualificada, propôs ação de busca e apreensão em face de SEBASTIÃO 

MARTINS, também já qualificado.

Extrai-se dos autos que a parte requerida noticia acordo e apresenta 

comprovante de pagamento, pugnando pela extinção do feito (Ref. 28).

Em seguida, a parte autora desiste de prosseguir com o processo, tendo 

em vista a quitação do débito, e pleiteia a sua extinção, sem resolução do 

mérito (Ref. 30).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que a parte requerente não tem interesse no prosseguimento 

do feito. De igual modo, constata-se que a parte requerida compareceu 

aos autos informando o pagamento e pugnando pela extinção do feito, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC.

 Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

expedidos. No mais, INDEFIRO o pedido de baixa de restrição pelo sistema 

RENAJUD, eis que não houve tal determinação nestes autos.

Custas e despesas processuais deverão ser divididas igualmente, nos 

termos do art. 90, § 2º do CPC.

 PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 21 de maio 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141940 Nr: 1238-88.2018.811.0051

 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: Leandro Borges Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU PROCURADOR DA 

DECISÃO PROFERIDA NA REF. 25: "Diante do exposto, com amparo na 

fundamentação acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência; b) POSTERGO a inversão do ônus da prova;” (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141644 Nr: 1104-61.2018.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcineia Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Georgia Pinto Dias Leite - 

OAB:OAB/MT 10.298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a advogada GEORGIA PINTO DIAS LEITE, OAB/MT 10.298, para 

comparecer, bem como, apresentar sua cliente DULCINEIA FERREIRA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

17/07/2018, às 16h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 129669 Nr: 5562-58.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdS, FSdAS, JGTS, ITdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos documentação apta a comprovar o 

período laborativo de 02/10/2014 a 25/09/2015 (holerite, extrato bancário), 

ou requeiram a produção destas provas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140412 Nr: 568-50.2018.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Giannetta, Rita de Cássia Pinheiro Benevides 

Gianetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genir Lorenzetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CAROLINA RODRIGUES 

- OAB:354209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que considerando que não há registro da publicação da 

r. decisão ref. 11, INTIMO a parte autora acerca da referida decisão, parte 

dispositiva a seguir transcrita: "(...) Nesse panorama, sem perder de vista 

a vexata quaestio trazida pelas partes, onde pretendem a “anulação” da 

sentença, tem-se que os embargos não merecem prosperar, já que sua 

insurgência não consiste em omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material da decisum embargada a ensejar suprimento ou esclarecimento e 

atribuir o almejado efeito infringente. Diante do exposto, por não restarem 

demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, 

REJEITO os embargos declaratórios. Por conseguinte, persiste a sentença 

constante à Ref. 4 tal como está lançada. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Campo 

Verde, 02 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito"

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79535 Nr: 39-70.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dannilo Pietrangelo Felito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (FAZENDA SANTA LUZIA, BR 

364, KM 318), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de busca e apreensão e citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122643 Nr: 2300-03.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

Defensor Público - OAB:100.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Januário Atanásio dos 

Santos - OAB:38565

 Processo nº 2300-03.2017.811.0051 (Código 122643).

Ação de alimentos c.c. regulamentação de guarda.

Vistos etc.

Trata-se de ação de alimentos c.c. regulamentação de guarda com pedido 

de liminar movida por LORENA RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA SANTOS e 

BRUNA OLIVEIRA BARBOZA DA SILVA em face de VALDINEI JOSÉ DIAS 

SANTOS, todos qualificados nos autos.

A ação foi recebida, fixando-se alimentos no percentual de 30% do salário 

mínimo, bem como a residência da criança com a genitora, ocasião em que 

se ordenou a remessa dos autos ao entro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para designação de sessão de 

mediação/conciliação entre as partes (ref. 04).

 Em seguida, a parte requerida requer a concessão de gratuidade de 

justiça, bem como seja possibilitada a realização de exame de DNA 

durante a audiência (ref. 78).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, considerando que as informações dos autos não afastaram a 

presunção legal conferida na declaração firmada pela parte requerida, 

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita por ela postulada na ref. 78.

Outrossim, INDEFIRO o pedido de realização de exame de DNA, pois, 

incompatível com o rito da ação de alimentos, instruída com certidão de 

nascimento indicando que a criança é registrada em nome do requerido.

 No mais, AGUARDE-SE a realização da audiência já designada.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 22 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79579 Nr: 80-37.2014.811.0051

 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: Cecília Francisca Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Vendas Ltda, 

Colchoões Sono Center

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:21.150-A

 Certifico e dou fé, considerando que não há registro no Sistema Apolo 

acerca da publicação da certidão de fls. 128, por orientação judicial, 

INTIMO as partes para indicarem, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas 

que pretendem produzir, especificando com objetividade e justificando sua 

pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do NCPC.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22622 Nr: 582-83.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alinor Pedroso de Lima, Fabiane Silva de Lima, Juliano 

Silva de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfa Derivados de Couro, Godar Sachelli e 

Sachelli Filho Ltda, Tenusa Tecnologia e Nutrição S/A, RUBENS GODAR 
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SACCHELLI, Célio de Paula, Juarez Rosa Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Luiz 

Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Renata Rodrigues Rossetti - OAB:78385/PR, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca dos ofícios de fls. 172/174, oriundo do juízo 

deprecado, salientando que nada sendo manifestado perante àquele juízo, 

a carta precatória será devolvida.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 80538 Nr: 780-13.2014.811.0051

 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: Valmir Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Kumbier ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Rezende da Silva - 

OAB:16.773-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem acerca da proposta de honorários periciais 

apresentada, no valor de R$ 3.500,00.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74443 Nr: 3438-78.2012.811.0051

 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: Marques Comércio de Exportação e Importação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Morumbi Ltda, José Carlos 

Dias Bueno, Cotton Lux Negócios de Algodão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erico Borges Magalhães - 

OAB:SP 275.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Géssica Verônica Giro - OAB:135.145/SP, Paulo Augusto 

de Lima Cezar - OAB:166.039/SP

 Certifico e dou fé, que embora intimada via DJE 10240 publicado em 

20/04/2018, até a presente data a parte autora não retirou a CP para oitiva 

do denunciado a lide.

Certifico ainda, que considerando a decisão de fls. 129, INTIMO as partes 

para apresentarem suas alegações finais no prazo legal, a iniciar pela 

parte autora e SUCESSIVAMENTE para os requeridos.

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 73926 Nr: 2913-96.2012.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Boquerão Ltda - EPP, José 

Ferreira Gomes, Rogério Gomes Faria, Elizia Moraes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar a distribuição da carta precatória expedida.

 É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 3641-45.2009.811.0051

 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: Roseni de Fátima Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Secretaria 

Municipal de Saúde de Campo Verde, Hospital Municipal Coração de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 INTIMO as partes da juntada do laudo pericial -folhas 181/192, conforme 

decisão de folhas 162/163. "... Com o aporte do referido laudo, INTIMEM-SE 

as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada um dos envolvidos, em igual prazo apresentar 

seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 6839 Nr: 1197-49.2003.811.0051

 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: Bento Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Prata Ltda, Rolmem Transportes 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Foletto - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT, Fernanda Menegoto Sironi - OAB:40.396-PR, 

Glauco de Góes Guitti - OAB:10320-B, Poline de Abreu Cremoneis - 

OAB:64.967 - PR, Wagner Peter Krainer José - OAB:19.060/PR

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte Requerida TRANSPORTADORA 

PRATA, na pessoa de seu procurador, para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da devolução da carta precatória, especialmente 

acerca da não localização da testemunha Carlos dos Santos Gois, 

valendo o silêncio como desistência da referida testemunha.

É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 34000 Nr: 542-96.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMRG, Elisangela Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde, Dimorvan Alencar 

Brescancim - Prefeito Municipal, Sociedade Beneficente São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Marcus Vinicius Gregório Mundim - OAB:14235

 INTIMO as partes da juntada do laudo pericial -folhas 219/231, conforme 

decisão de folhas 173/175V. "... Com o aporte do referido laudo, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente técnico de cada um dos envolvidos, em igual prazo 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, §1º, NCPC)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81261 Nr: 1347-44.2014.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte requerente para que no prazo de 

05(cinco) dias para manifestar-se acerca da juntada de Carta precatória 

devolvida de ref. 61/62.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 129454 Nr: 5465-58.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 Certifico que, nesta data, IMPULSIONO O FEITO à expedição de matéria 

para imprensa a fim de intimar o patrono do réu para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal.Nada mais.É o que 

me cumpre certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000565-49.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR LORENZETTI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. PEREIRA CHAVES JUNIOR EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, querendo, no prazo legal, se manifestar da penhora online 

parcialmente positiva. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010349-33.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FACCHINETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE MELO SOUSA (EXECUTADO)

CAROLINA SOUZA SILVA (EXECUTADO)

ANDERSON BEDATO DOS SANTOS (EXECUTADO)

FRANCISCO NUNES DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal se manifestar quanto a penhora online com 

resultado parcial, juntado aos autos. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

Gestora Jud. Substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000154-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUTIERRES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: RAPHAEL NEVES 

COSTA - MT12411/A, RICARDO NEVES COSTA - MT0012410S, FLAVIO 

NEVES COSTA - MT0012406S, GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - 

MT0018216A-O, para que providencie(m) o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos, bem como para que junte aos autos, com 

URGÊNCIA, a guia de recolhimento das taxas e custas da inicial.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-19.2018.8.11.0029

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:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu(s) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - MT0014258S-A, para que junte aos autos, com URGÊNCIA, a 

guia de taxas e custas referente à distribuição dos autos, devidamente 

recolhida, bem como providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Outrossim, intimo o requerente a providenciar o 

recolhimento das despesas para distribuição da carta precatória de 

citação, no prazo legal, devendo o comprovante dos recolhimentos ser 

encaminhado a este Juízo para posterior distribuição da deprecada.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62320 Nr: 2281-63.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE WITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por IVANILDE WITTER em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos qualificados e 

representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em atividade rural há 

mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado judicialmente e instruiu 

o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, pelo contexto probatório, nos autos consta que a Autora não 

comprovou atividade rural. Verificou-se que o esposo da autora possui 

diversos empregados que trabalharam para ele, bem como a autora 

também exerceu atividade remunerada nos últimos anos, conforme 

documentos anexos à contestação. De fato, não se trata de trabalhadores 

rurais, e sim de empresários rurais.

 A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, o autor se trata de empresário 

e a própria é dona de imóveis e não de um como determina a lei, a tais não 

se aplica o conceito de pobreza.

Condeno o Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, 10% do 

valor da causa.

O condeno ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10 

salários-mínimos, dado que demandou contra texto expresso de lei o autor 

(artigo 80. I, do NCPC), sabendo-se não ser agricultor, mas empresário 
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rural, e a arbitro em 10 (dez) salários-mínimos (artigo 8, §2º, do NCPC) em 

favor da parte contrária.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62569 Nr: 2435-81.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gomes Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por PEDRO GOMES NOGUEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, pelo contexto probatório, nos autos consta que o Autor não 

comprovou atividade rural. Verificou-se ainda, em consulta ao CEI Anoreg 

de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o autor é proprietário de 05 

(cinco) imóveis urbanos nas seguintes matrículas 9887 do CRI de 

Querência/MT, e as matrículas 12932, 17414, 14936 e 4272 do CRI de 

Canarana/MT. De fato, não se trata de pessoa do “campo”, mas da cidade.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS manejados pelo Autor contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, o autor se trata de empresário 

e a própria é dona de imóveis e não de um como determina a lei, a tais não 

se aplica o conceito de pobreza.

Condeno o Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, 10% do 

valor da causa.

O condeno ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10 

salários-mínimos, dado que demandou contra texto expresso de lei o autor 

(artigo 80. I, do NCPC), sabendo-se não ser agricultor, mas empresário 

rural, e a arbitro em 10 (dez) salários-mínimos (artigo 8, §2º, do NCPC) em 

favor da parte contrária.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63021 Nr: 2711-15.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSE JUNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por NELSON JOSÉ JUNG em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos qualificados e 

representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em atividade rural há 

mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado judicialmente e instruiu 

o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, pelo contexto probatório, nos autos consta que o autor não 

comprovou atividade rural. Verificou-se ainda, em consulta ao CEI Anoreg 

de MT (https://cei-anoregmt.com.br) que o autor é proprietário de diversos 

imóveis urbanos, conforme espelho anexo. De fato, não se trata de 

pessoa do “campo”, mas da cidade. Possivelmente um típico empresário - 

rural.

 Outrossim, foi possivel constatar ainda que a esposa do autor possui 

vários empregados em nome dela (conforme documentos anexo à 

contestação).

 A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS manejados pelo Autor contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dispensada a gratuidade, pois, como visto, o autor se trata de empresário 

e a própria é dona de imóveis e não de um como determina a lei, a tais não 

se aplica o conceito de pobreza.

Condeno o Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, 10% do 

valor da causa.

O condeno ainda ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 10 

salários-mínimos, dado que demandou contra texto expresso de lei o autor 

(artigo 80. I, do NCPC), sabendo-se não ser agricultor, mas empresário 

rural, e a arbitro em 10 (dez) salários-mínimos (artigo 8, §2º, do NCPC) em 

favor da parte contrária.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62295 Nr: 2266-94.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: FÁTIMA CARDOSO DA SILVA, CPF 

840.230.231-91- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL- DIB: 22/02/2017 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 

(sessenta) dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- 

RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para 

implantação do benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, 

primeiramente o INSS para que apresente os cálculos dos atrasados, e 

após, abra-se vista ao requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62339 Nr: 2288-55.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Lupatini Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - OAB:23.245/O 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: VERA LÚCIA LUPATINI PEREIRA, CPF 

496.880.490-34- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL- DIB: 03.10.2016 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 

(sessenta) dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- 

RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para 

implantação do benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, 

primeiramente o INSS para que apresente os cálculos dos atrasados, e 

após, abra-se vista ao requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes
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 Cod. Proc.: 62382 Nr: 2317-08.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Sonia Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: ANITA SONIA ROSSI, CPF 909.451.821-04- 

Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL- DIB: 

22/06/2017 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) dias 

para a implantação do benefício a partir da intimação.- RMI: 1 (um) salário 

mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para implantação do 

benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, primeiramente o INSS para 

que apresente os cálculos dos atrasados, e após, abra-se vista ao 

requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60774 Nr: 1462-29.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, CPF 

344-475.711-53- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA- DIB: 26/12/2016 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 

(sessenta) dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- 

RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para 

implantação do benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, 

primeiramente o INSS para que apresente os cálculos dos atrasados, e 

após, abra-se vista ao requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66406 Nr: 1077-47.2018.811.0029

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO VIEIRA DA LUZ, EDIVAM GOMES FERREIRA 

LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, em razão da incapacidade de Edivam Gomes 

Ferreira Luz, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso II, 

cumulado com o artigo 1767, incisos I e III, ambos do Código de Direito Civil 

Brasileiro e artigo 753 do NCPC, e nomeando como curador da mesma, seu 

esposo, Sr.º Raimundo Vieira da Luz, mediante compromisso legal.Ciência 

ao Ministério Público.Após, publique-se na imprensa local, e no Órgão 

Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o 

termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, (art. 759 do 

NCPC).Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para averbação 

à margem do assento de nascimento do interditando. Com a fluência do 

prazo recursal, arquive-se sem custas.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63798 Nr: 3128-65.2017.811.0029

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HWRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reputo as 

medidas concedidas no presente feito, ressaltando-se que havendo 

necessidade de medida em razão de fato novo, deverá ser formulado 

pedido em novo expediente, pelo que REVOGO A LIMINAR DEFERIDA e 

JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do 

artigo 28 da Lei n.º 11.340/06 c/c a Lei 1.060/50. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 282-41.2018.811.0029

 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: ODCA, CBA, OBDA, ABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:OAB/MT 13.170, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 13.058, ENIO ZANATTA - OAB:OAB/MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo falecimento do 

Sr.º SIRLEI BROCH ALMEIDA proposto por ORIVAL DA COSTA ALMEIDA, 

CLEMIR BROCH ALMEIDA, ANDRESSA BROCH ALMEIDA e ODENIR BROCH 

ALMEIDA.

 As partes apresentaram plano de partilha amigável, sendo que o herdeiro 

Odenir Broch Almeida, maior e capaz, renunciou a herança ao monte.

 Foram juntados documentos.

 Na sequência, foi nomeado inventariante o Senhor Clemir Broch Almeida 

com o respectivo Termo de Compromisso às fls. 33.

 É o sucinto relatório, decido.

 Os artigos 659 e seguintes do NCPC dispõem que é possível a 

homologação de acordo amigável formulado entre as partes maiores e 

capazes.

 No presente caso, houve acordo amigável entre os herdeiros, conforme 

se observa pelas declaraçõe06/08. Todos os herdeiros participaram da 

transação, sendo maiores e capazes, conforme documentos pessoais de 

fl. 17/21.

 Ademais, as requerentes cumpriram todas as exigências do art. 660 do 

NCPC.

 Entendo, pelo acima descrito, que todos os requisitos exigidos pela 

legislação processual civil foram cumpridos.

 Não há nulidades e nem defeitos a sanar.

 Contudo, as partes ficam obrigadas a provar a quitação dos tributos 

relativos aos bens do espólio e, ainda, a seguir o disposto nos artigos 660 

a 663 do NCPC.

 Assim sendo, homologo por sentença a partilha amigável celebrada entre 

as partes, conforme dispõe o art. 659 do NCPC, eis que apresentadas as 

certidões fiscais do Espólio.

 Custas na forma da lei.

 P.I.C.

 Certificado o trânsito em julgado da sentença e comprovada, através de 

verificação pela Fazenda Pública Estadual, o pagamento de todos os 

tributos, expeçam-se os formais de partilha e/ou cartas de adjudicação em 

favor dos herdeiros, para título e conservação dos seus direitos, bem 

como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos.

 Após as providências, arquivem-se os autos com a devida baixa no livro 

de feitos.

 Às providências. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-02.2017.8.11.0029
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Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000040-02.2017.8.11.0029 Visto. Tratando-se de procedimento 

que tramita pelo sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 

12.153/09), está dispensado o relatório. Decido. O feito em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Assim, trata-se de ação de 

cobrança, movida por Policial Militar, em face do Estado de Mato Grosso, 

com o objetivo de receber valores que, segundo alega, lhe são devidos, a 

partir de 03/10/2013, em decorrência de atuação na composição da 

Guarda Patrimonial do Fórum de Canarana – MT, o que lhe garante o direito 

ao recebimento de gratificação por desempenho de função, referente aos 

meses de outubro de novembro de 2013, os quais não foram integrados 

ao seu subsídio. Resta incontrovertido nos autos a condição da parte 

Autora como servidor público do Estado do Mato Grosso na função de 

Policial Militar. O direito adicional como pleiteado pelo militar na ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, é 

evidente com precisão no artigo 59 da Lei 8.8114/2008[1], que aliás, foi 

recentemente alterada, com a mesma concessão prevista na Lei 

10.649[2], de autoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que 

foi sancionada pelo governador do Estado, em dezembro do último ano, 

com redação quase idêntica. Conforme acostado aos autos no controle de 

serviço policial militar, a parte Requerente prestou os referidos serviços 

junto ao Poder Judiciário fazendo a guarda patrimonial no Fórum de 

Canarana – MT, nos meses de outubro e novembro do ano de 2013, sem 

receber a gratificação por desempenho de função que é devida, sendo de 

direito o recebimento, pelo que é procedente pedido autoral. Observo que 

a partir do mês de dezembro daquele ano o adicional foi agregado ao 

subsídio do servidor. Ademais, conforme Demonstrativo de Cálculo de 

Folha - Ficha Financeira, não consta o pagamento do benefício nos meses 

pleiteados, portanto, resta também incontroverso nos autos o não 

recebimento do adicional legal de 30% pelos serviços prestados. Com 

efeito, pela aplicação da regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, 

restou comprovado pela parte Requerente, o ônus que lhe incumbia de 

provar o fato constitutivo do seu direito, bem como o réu não trouxe aos 

autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Isto 

posto, julgo procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito, para 

condenar a parte Ré a PAGAR a parte Autora as diferenças dos valores 

advindos da incorporação do adicional de 30% (trinta) por cento do 

subsídio dos meses de outubro e novembro de 2013, devidos como 

gratificação por desempenho da atividade prestada. O valor devido será 

apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do NCPC). Correção 

monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas as verbas 

reflexas, pelo IPCA-E, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral 

reconhecida (Tema nº 810). Juros de mora desde a citação válida no 

processo de conhecimento (artigo 240 do NCPC), tendo por base legal a 

remuneração básica e juros legais da caderneta de poupança (artigo 404 

do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). Nesse sentido: 1. No pagamento de verbas remuneratórias 

devidas a servidores públicos, os juros moratórios incidem da seguinte 

forma: (a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.º do Decreto 

n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de publicação da 

Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 

9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 

2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova 

redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) no percentual 

estabelecido para caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 

11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 1125190/PR, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, 

DJe 23/02/2016). Não há condenação ao pagamento de custas, taxas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase, conforme 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente (art. 27 da Lei 

12.153/2009). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 17 de maio de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito [1] Art. 59 Os militares da ativa, quando no 

desempenho de suas funções à disposição do Poder Judiciário, deverão 

optar por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, 

ou exclusivamente pela remuneração comissionada, prevista nesta Lei. [2] 

Art. 2º Fica alterado o art. 59 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 59 Os militares da ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, a qualquer título, deverão optar por uma gratificação por 

desempenho da atividade prestada, correspondente a 30% (trinta por 

cento) de seu subsídio na Corporação, ou exclusivamente pela 

remuneração comissionada, prevista nesta Lei.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000043-54.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GALVAO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000043-54.2017.8.11.0029 Visto. Tratando-se de procedimento 

que tramita pelo sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 

12.153/09), está dispensado o relatório. Decido. O feito em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Assim, trata-se de ação de 

cobrança, movida por Policial Militar, em face do Estado de Mato Grosso, 

com o objetivo de receber valores que, segundo alega, lhe são devidos, a 

partir de 03/10/2013, em decorrência de atuação na composição da 

Guarda Patrimonial do Fórum de Canarana – MT, o que lhe garante o direito 

ao recebimento de gratificação por desempenho de função, referente aos 

meses de outubro de novembro de 2013, os quais não foram integrados 

ao seu subsídio. Resta incontrovertido nos autos a condição da parte 

Autora como servidor público do Estado do Mato Grosso na função de 

Policial Militar. O direito adicional como pleiteado pelo militar na ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, é 

evidente com precisão no artigo 59 da Lei 8.8114/2008[1], que aliás, foi 

recentemente alterada, com a mesma concessão prevista na Lei 

10.649[2], de autoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que 

foi sancionada pelo governador do Estado, em dezembro do último ano, 

com redação quase idêntica. Conforme acostado aos autos no controle de 

serviço policial militar, a parte Requerente prestou os referidos serviços 

junto ao Poder Judiciário fazendo a guarda patrimonial no Fórum de 

Canarana – MT, nos meses de outubro e novembro do ano de 2013, sem 

receber a gratificação por desempenho de função que é devida, sendo de 

direito o recebimento, pelo que é procedente pedido autoral. Observo que 

a partir do mês de dezembro daquele ano o adicional foi agregado ao 

subsídio do servidor. Ademais, conforme Demonstrativo de Cálculo de 

Folha - Ficha Financeira, não consta o pagamento do benefício nos meses 

pleiteados, portanto, resta também incontroverso nos autos o não 

recebimento do adicional legal de 30% pelos serviços prestados. Com 

efeito, pela aplicação da regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, 

restou comprovado pela parte Requerente, o ônus que lhe incumbia de 

provar o fato constitutivo do seu direito, bem como o réu não trouxe aos 

autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Isto 

posto, julgo procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 
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NCPC, por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito, para 

condenar a parte Ré a PAGAR a parte Autora as diferenças dos valores 

advindos da incorporação do adicional de 30% (trinta) por cento do 

subsídio dos meses de outubro e novembro de 2013, devidos como 

gratificação por desempenho da atividade prestada. O valor devido será 

apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do NCPC). Correção 

monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas as verbas 

reflexas, pelo IPCA-E, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral 

reconhecida (Tema nº 810). Juros de mora desde a citação válida no 

processo de conhecimento (artigo 240 do NCPC), tendo por base legal a 

remuneração básica e juros legais da caderneta de poupança (artigo 404 

do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). Nesse sentido: 1. No pagamento de verbas remuneratórias 

devidas a servidores públicos, os juros moratórios incidem da seguinte 

forma: (a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.º do Decreto 

n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de publicação da 

Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 

9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 

2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova 

redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) no percentual 

estabelecido para caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 

11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 1125190/PR, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, 

DJe 23/02/2016). Não há condenação ao pagamento de custas, taxas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase, conforme 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente (art. 27 da Lei 

12.153/2009). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 10 de maio de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito [1] Art. 59 Os militares da ativa, quando no 

desempenho de suas funções à disposição do Poder Judiciário, deverão 

optar por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, 

ou exclusivamente pela remuneração comissionada, prevista nesta Lei. [2] 

Art. 2º Fica alterado o art. 59 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 59 Os militares da ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, a qualquer título, deverão optar por uma gratificação por 

desempenho da atividade prestada, correspondente a 30% (trinta por 

cento) de seu subsídio na Corporação, ou exclusivamente pela 

remuneração comissionada, prevista nesta Lei.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000044-39.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE GALVAO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000044-39.2017.8.11.0029 Visto. Tratando-se de procedimento 

que tramita pelo sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei nº 

12.153/09), está dispensado o relatório. Decido. O feito em questão 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Assim, trata-se de ação de 

cobrança, movida por Policial Militar, em face do Estado de Mato Grosso, 

com o objetivo de receber valores que, segundo alega, lhe são devidos, a 

partir de 03/10/2013, em decorrência de atuação na composição da 

Guarda Patrimonial do Fórum de Canarana – MT, o que lhe garante o direito 

ao recebimento de gratificação por desempenho de função, referente aos 

meses de outubro de novembro de 2013, os quais não foram integrados 

ao seu subsídio. Resta incontrovertido nos autos a condição da parte 

Autora como servidor público do Estado do Mato Grosso na função de 

Policial Militar. O direito adicional como pleiteado pelo militar na ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, é 

evidente com precisão no artigo 59 da Lei 8.8114/2008[1], que aliás, foi 

recentemente alterada, com a mesma concessão prevista na Lei 

10.649[2], de autoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), que 

foi sancionada pelo governador do Estado, em dezembro do último ano, 

com redação quase idêntica. Conforme acostado aos autos no controle de 

serviço policial militar, a parte Requerente prestou os referidos serviços 

junto ao Poder Judiciário fazendo a guarda patrimonial no Fórum de 

Canarana – MT, nos meses de outubro e novembro do ano de 2013, sem 

receber a gratificação por desempenho de função que é devida, sendo de 

direito o recebimento, pelo que é procedente pedido autoral. Observo que 

a partir do mês de dezembro daquele ano o adicional foi agregado ao 

subsídio do servidor. Ademais, conforme Demonstrativo de Cálculo de 

Folha - Ficha Financeira, não consta o pagamento do benefício nos meses 

pleiteados, portanto, resta também incontroverso nos autos o não 

recebimento do adicional legal de 30% pelos serviços prestados. Com 

efeito, pela aplicação da regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, 

restou comprovado pela parte Requerente, o ônus que lhe incumbia de 

provar o fato constitutivo do seu direito, bem como o réu não trouxe aos 

autos fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Isto 

posto, julgo parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do NCPC, por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito, 

para condenar a parte Ré a PAGAR a parte Autora as diferenças dos 

valores advindos da incorporação do adicional de 30% (trinta) por cento 

do subsídio dos meses de outubro e novembro de 2013, devidos como 

gratificação por desempenho da atividade prestada. O valor devido será 

apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do NCPC). Correção 

monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas as verbas 

reflexas, pelo IPCA-E, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, com repercussão geral 

reconhecida (Tema nº 810). Juros de mora desde a citação válida no 

processo de conhecimento (artigo 240 do NCPC), tendo por base legal a 

remuneração básica e juros legais da caderneta de poupança (artigo 404 

do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009). Nesse sentido: 1. No pagamento de verbas remuneratórias 

devidas a servidores públicos, os juros moratórios incidem da seguinte 

forma: (a) no percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3.º do Decreto 

n. 2.322/1987, no período anterior a 24/8/2001, data de publicação da 

Medida Provisória n. 2.180-35, que acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 

9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP n. 

2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30/6/2009, que deu nova 

redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) no percentual 

estabelecido para caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei n. 

11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 1125190/PR, Rel. 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, 

DJe 23/02/2016). Não há condenação ao pagamento de custas, taxas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase, conforme 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95, aplicáveis subsidiariamente (art. 27 da Lei 

12.153/2009). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 17 de maio de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito [1] Art. 59 Os militares da ativa, quando no 

desempenho de suas funções à disposição do Poder Judiciário, deverão 

optar por uma gratificação por desempenho da atividade prestada, 

correspondente a 30% (trinta por cento) de seu subsídio na Corporação, 

ou exclusivamente pela remuneração comissionada, prevista nesta Lei. [2] 

Art. 2º Fica alterado o art. 59 da Lei nº 8.814, de 15 de janeiro de 2008, 

passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 59 Os militares da ativa, 

quando no desempenho de suas funções à disposição do Poder 

Judiciário, a qualquer título, deverão optar por uma gratificação por 

desempenho da atividade prestada, correspondente a 30% (trinta por 

cento) de seu subsídio na Corporação, ou exclusivamente pela 

remuneração comissionada, prevista nesta Lei.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 3133-44.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderley Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, DARCI MELO MOREIRA - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. Defiro o prazo de até 30 dias para juntada de petição da 

requerente e após conclusos. II. Transcorrido o prazo certifique-se e 

conclusos para decisão. III. Intime-se o requerido acerca da presente 

decisão. IV. Sai a presente intimada. V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18535 Nr: 1215-15.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sibele Soares Vasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramón Siles Alvarado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Palmeira Neto - 

OAB:8348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Estevão Torquato da 

Silva - OAB:1760

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Sibele Soares 

Vasques em desfavor de Ramon Siles Alvaredo.

Intimado para cumprimento voluntário o executado o fez. O montante da 

condenação foi levantado em favor da exequente, e o montante bloqueado 

através do Sistema BacenJud foi levantado em favor do executado.

A reintegração de posse foi devidamente cumprida.

E os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Pois bem, tendo em vista o pagamento integral do débito, o executado 

cumpriu com o disposto no art. 924, II, do CPC que disciplina:

Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita; (...)

 Portanto, como resta comprovado nos autos, o executado quitou o débito 

através do depósito judicial/bloqueio on-line realizado nos presentes autos 

não havendo, desta forma, qualquer situação que enseje a continuidade 

da presente execução, assim, a extinção do presente é medida que se 

impõe.

DISPOSITIVO.

ANTE O EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, na forma do art. 924, II 

do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo, 

extinguindo-se o feito com julgamento de mérito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99256 Nr: 5421-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CIC, ACIC, GIIC, AFIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Silva Queiroz - 

OAB:21165/O, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7397

 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 

requerida para, no prazo legal, acerca da petição ref. 94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7807 Nr: 12-04.1996.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria e Comércio de Cereais Chapada Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ayres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 58,65 (Cinquenta e oito reais e sessenta e 

cinco centavos) calculadas à f. 65, conforme sentença fl. 59. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99560 Nr: 5595-32.2017.811.0024

 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: Andre Thuronyi, PATRICIA DE GODOY MURAD PIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Luchetti 

Rodrigues - OAB:12.409-A, MOSAR FRATARI TAVARES - OAB:3239, 

RICARDO LOMBARDI THURONYI - OAB:55026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 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 depositar a complementação da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 2056,00, conforme certidão ref. 15 (de 5/3/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15963 Nr: 548-63.2006.811.0024

 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: Américo Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Luíz Moraes da Silva - 

OAB:36427, Henrique Jambiski Pinto dos Santos - OAB:31694/PR, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:18.294 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 4.872,06 (Quatro mil, oitocentos e setenta e 

dois reais e seis centavos) calculadas à f. 380, conforme sentença fl. 

415. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000245-12.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CASTILHO ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Autos n° 1000245-12.2018.811.0024 Vistos, 

etc. I. Analisando a exordial, observa-se que consta como parte autora na 

petição inicial AQUINO BOMDESPACHO DA SILVA, contudo, toda a 

documentação apresentada com a inicial diz respeito à Maria Aparecida 

Castilho Araújo, pessoa estranha à lide (sejam documentos pessoais, 

negativa administrativa e procuração). II. Dessa forma, intime-se a parte 

autora, por intermédio de seu advogado constituído, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC/2015, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, de maneira a esclarecer as incoerências 

apontadas, sob pena de indeferimento da inicial. III. Certifique-se eventual 

silêncio. IV. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67509 Nr: 2897-58.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adevair Xavier Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Fiat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Demétrio - OAB:OAB/MT 

15.904, Joseane dos Santos Rosa - OAB:16456/MT, Leandro 

Cerqueira Morais - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 562,24 (Quinhentos e sessenta e dois 

reais e vinte e quatro centavos) calculadas à f. 75, conforme sentença fl. 

65. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47778 Nr: 1400-77.2012.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Produtos Alimentícios São Guido Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diney Leite da Costa - 

OAB:10857-E/MT, Douglas Henrique dos Santos Silva - 

OAB:14696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e três reais 

e cinquenta e três centavos) calculadas à f. 51, conforme sentença fls. 

38/39. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59124 Nr: 938-86.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weller Marcus Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabianie Martins Mattos - 

OAB:8920

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e três reais 

e cinquenta e três centavos) calculadas à f. 75, conforme sentença fls. 

62/63. Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br. Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", 

clicar no item 11 (custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e respectivos CPFs do pagante. 

Clicar no item custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o 

valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do 

processo, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59125 Nr: 939-71.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weller Marcus Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabianie Martins Mattos - 

OAB:8920

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 543,53 (Quinhentos e quarenta e três reais 

e cinquenta e três centavos) calculadas à f. 74, conforme sentença fl. 61. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62938 Nr: 2792-18.2013.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graciliano Pereira do Nascimento da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte autora (devedora) via 

DJE, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento da multa 

referente à condenação de 1% sobre o valor da causa devidamente 

atualizada, no valor total de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais e setenta 

e nove centavos) calculadas à f. 41, conforme sentença fls. 28/29. Fica 

devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. Link 

"Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 (custas 

e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o número 
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único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item custas e 

incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema 

vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento deverá 

protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78451 Nr: 537-82.2016.811.0024

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dênio Peixoto Ribeiro, Tatiane de Almeida 

Ribeiro, Cleudson Luiz Fernandes, Saneplan Saneamento e Terraplanagem 

LTDA-ME, Adalberto Alves dos Passos Junior, Isael Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - 

OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75027 Nr: 2425-23.2015.811.0024

 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: Sidney Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Big Bom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 Vistos, etc.

I. Acolho o pedido veiculado pela parte requerida em petição protocolada 

no dia 17.5.2018, para redesignar a audiência assinalada para o dia 

13.9.2018, às 13h30min.

II. Procedam-se às intimações e notificações necessárias. Em relação à 

parte autora, atente-se ao correto endereço, qual seja Rua Jatobá, nº 11, 

Quadra 11, Lote 11, Bairro Vista Alegre, neste Município, já que o 

mandado expedido constou logradouro diverso daquele constante na 

inicial.

 III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87307 Nr: 4407-38.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA FRAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87320 Nr: 4420-37.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEODINA MAGALHAS DE SIQUEIRA

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87323 Nr: 4424-74.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS FREITAS AMORIM

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 4436-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVAL CANDIDO AMARAL

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87329 Nr: 4430-81.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA BEATRIZ GUIMARAES NETO

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87319 Nr: 4419-52.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA CRISTINA MIGUEL SANTO

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87309 Nr: 4409-08.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): kazuko Wada Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão de decurso de prazo 

para comprovação do pagamento do débito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87337 Nr: 4438-58.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARTINS DOS ANJOS NETO

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87290 Nr: 4390-02.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Teles Amorim

 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 do exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos quanto a certidão de decurso 

de prazo para a comprovação do pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87303 Nr: 4403-98.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA VENTURA DE CASTRO ALMEIDA

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87305 Nr: 4405-68.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MULLER

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87293 Nr: 4393-54.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTENES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87315 Nr: 4415-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87296 Nr: 4396-09.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA SILVA CORREA

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondência devolvida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87277 Nr: 4377-03.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA FIGUEIREDO FILHO

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a correspondencia devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95759 Nr: 3825-04.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DE FATIMA DE OLIVEIRA, Rosa de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 16, §1° da LEF e nos artigos 330 e 

918 do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e REJEITO liminarmente os 

embargos.Por consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, 

incisos I e IV do CPC/2015.Condeno a parte embargante ao pagamento das 

custas e despesas processuais, na forma do art. 90, ‘caput’, do 

CPC/2015. Sem honorários uma vez que não houve 

impugnação.Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e 

transladem-se de cópia desta sentença e da certidão de trânsito em 

julgado ao executivo fiscal em apenso (cód. 89731).Após, arquivem-se os 

autos, com as anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84216 Nr: 3023-40.2016.811.0024

 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: Adriano Koberstain Silva, Olga Koberstain Moreira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olga Koberstain Moreira da Silva, Adriano 

Koberstain Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686/O, LOUISE EWERT DE ALMEIDA E 

RIBEIRO - OAB:17955/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE KOBERSTAIN 
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MOREIRA DA SILVA - OAB:21686/O, JOSE CARLOS BARRANQUEIRO 

JUNIOR - OAB:21637/O, LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO - 

OAB:17955/O, VINICIUS ANDRADE MARINHO - OAB:20915/O

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora, embora 

devidamente intimada, nos termos do art. 334, §3º, CPC/2015, não se fez 

presente à audiência de conciliação ou justificou a impossibilidade de 

fazê-lo, devendo, portanto, ser sancionada em virtude do que estabelece 

o art. 334, §8º, CPC/2015.

Assim sendo, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa no importe 

de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (R$ 700.000,00 x 1% = R$ 

7.000,00), cuja importância deverá ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, o que faço em face da ausência injustificada na audiência 

de conciliação assinalada para o dia 16.3.2018. Prazo para pagamento: 15 

(quinze) dias.

Intime-se a autora, pessoalmente e por meio do advogado constituído, 

advertindo-a de que, não havendo o pagamento no prazo fixado, a multa 

será inscrita como Dívida Ativa.

Decorrido o prazo para pagamento, certifique-se e proceda-se na forma 

do art. 77, §3º, do CPC/2015.

O pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça não está 

inserido no rol do art. 98 do CPC/2015, razão pela qual, a gratuidade da 

justiça que foi deferida à parte não a exime do seu pagamento.

II. A fim de dar prosseguimento ao feito, manifestem-se as partes, no 

prazo de 15 dias, se desejam produzir outras provas, além das carreadas 

nos autos, especificando e justificando a necessidade em caso positivo.

 III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84174 Nr: 3004-34.2016.811.0024

 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: Adriano Koberstain Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Koberstain, Rodrigo Moreira da Silva, 

Altamir João dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos, constata-se a existência de pedido habilitação de 

herdeiro, veiculado ODAIR SOARES DA SILVA, assim como de pleito de 

remoção de inventariante, sendo que, em relação a este último, houve 

expresso consentimento do herdeiro Adriano.

Conclusão.

Diante do exposto:

I. NOMEIO o senhor RODRIGO MOREIRA DA SILVA como inventariante.

Entretanto, a assinatura do respectivo termo, ficará condicionada a 

juntada de documento apto à comprovar o parentesco, seja por 

documento de identificação pessoal retificado ou por cópia da sentença 

com a respectiva certidão de trânsito em julgado.

II. Assinado o termo de compromisso, o inventariante nomeado deverá, no 

prazo de 10 (dez) dias:

A. Manifestar se ratifica as primeiras declarações apresentadas pelo 

antigo inventariante ou, se entender necessário, retificá-las;

B. Manifestar-se quanto ao pedido de habilitação veiculado por ODAIR 

SOARES DA SILVA, em petição protocolada no dia 17.4.2017.

 III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81184 Nr: 1564-03.2016.811.0024

 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: JUÇARA ROZIN DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, Pablo Ramires Fonseca - OAB:18.969/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a pretensão executória de título judicial de 18.4.2018.

II. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

III. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ou ordem 

do juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

IV. Não havendo impugnação, o que deverá ser certificado, expeça-se a 

pertinente requisição para pagamento, conforme item III.b, 

independentemente de nova determinação.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79269 Nr: 866-94.2016.811.0024

 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: FRANCILENE APARECIDO OLIVEIRA 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:

 Vistos, etc.

I. No tocante a execução de honorários, intime-se o causídico para 

emendar a inicial, fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Sem prejuízo do acima exposto defiro a pretensão executória de 

23.1.2018, no que diz respeito ao benefício previdenciário.

 IV. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

V. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 71422 Nr: 859-39.2015.811.0024

 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: Sergio Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Bolignon - OAB:12.099-B
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 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na 

inicial para: a) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes à multa 

por alteração de plano e cobrança de utilização de dados móveis e b) 

CONDENAR a parte reclamada a recompor DANOS MORAIS em favor da 

parte autora os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que 

deverá ser reajustado monetariamente pelo INPC e com juros de 1% (um 

por cento) ao mês, sendo ambos a partir desta condenação.Por 

consequência, confirmo a liminar deferida e julgo extinto com resolução de 

mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015.Condeno 

a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, 

CPC/2015).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar interesse na 

execução do julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82326 Nr: 2087-15.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.P. DA SILVA RESTAURANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Barros 

Correa - OAB:14.271/MT

 Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, o 

que faço para julgar extinto o pedido de cumprimento de sentença, 

reconhecendo-a indevida neste caso.Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, nos termos dos arts. 513, ‘caput’, 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da pretensão (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça que defiro neste momento, nos termos do artigo 98, §3° do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89268 Nr: 844-02.2017.811.0024

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA PINTO DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do estabelecido nos itens 3, 4 e 4.2 do acordo firmado entre as 

partes em 15.3.2017, no qual é mantida a alienação fiduciária sobre o bem 

em questão, DEFIRO o pedido de busca e apreensão apresentado pelo 

requerente.

II. Ademais, na oportunidade, deverá o Sr. Oficial de Justiça, tendo em 

vista tratar-se de pedido de cumprimento da sentença homologatória do 

acordo, intimar a parte executada para pagar a dívida no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

III. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

IV. Posteriormente, independentemente de outra providência, intime-se a 

parte requerente para que manifeste no mesmo prazo.

 V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 73966 Nr: 1903-93.2015.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião do Nascimento e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO GUILHERME MULLER , ELEONORA 

MARCIA VILÁ MULLER, MARCELO DE OLIVIERA E SILVA, ROSELY MARIA 

TADEU DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 330, I, do CPC/2015, INDEFIRO a 

petição inicial e, por consequência, julgo extinto sem resolução do mérito, 

o presente processo, o que faço com fundamento no art. 485, I, do 

CPC/2015.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais remanescentes, ficando sua exigibilidade 

suspensa em razão da justiça gratuita, que defiro neste 

momento.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81517 Nr: 1695-75.2016.811.0024

 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): Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de penhora apresentado pelo exequente em 26.8.2017.

II. Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora do referido 

imóvel, lavrando-se, posteriormente, o necessário termo de penhora, com 

as observações previstas no artigo 838 do Código de Processo Civil.

 III. Deixo de remeter ofício ao respectivo cartório, a considerar que tal 

obrigação é da parte exequente, conforme determina o artigo 844 do 

Código de Processo Civil.

 IV. Apresentado o auto de penhora e laudo de avaliação, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Intime-se a parte executada (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, 

se casado for (art. 842 do CPC).

VI. Após, decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o necessário 

para a realização de praça para alienação judicial do bem penhorado, nos 

temos do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89218 Nr: 832-85.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do fato de já ter havido transcorrido o prazo requerido na petição 

de 11.10.2017, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, emende a inicial, apresentando para tanto os documentos 

mencionados na decisão de 29.9.2017, sob pena de indeferimento da 

inicial.

 II. Certifique-se eventual silêncio.

 III. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82115 Nr: 1961-62.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de penhora apresentado pelo exequente em 6.12.2017.

II. Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora do referido 

imóvel, lavrando-se, posteriormente, o necessário termo de penhora, com 

as observações previstas no artigo 838 do Código de Processo Civil.

 III. Deixo de remeter ofício ao respectivo cartório, a considerar que tal 

obrigação é da parte exequente, conforme determina o artigo 844 do 

Código de Processo Civil.

 IV. Apresentado o auto de penhora e laudo de avaliação, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Intime-se a parte executada (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, 

se casado for (art. 842 do CPC).

VI. Após, decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o necessário 

para a realização de praça para alienação judicial do bem penhorado, nos 

temos do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81515 Nr: 1693-08.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de penhora apresentado pelo exequente em 26.8.2017.

II. Expeça-se o necessário para que seja efetivada a penhora do referido 

imóvel, lavrando-se, posteriormente, o necessário termo de penhora, com 

as observações previstas no artigo 838 do Código de Processo Civil.

 III. Deixo de remeter ofício ao respectivo cartório, a considerar que tal 

obrigação é da parte exequente, conforme determina o artigo 844 do 

Código de Processo Civil.

 IV. Apresentado o auto de penhora e laudo de avaliação, intimem-se as 

partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

 V. Intime-se a parte executada (artigo 841), juntamente com seu cônjuge, 

se casado for (art. 842 do CPC).

VI. Após, decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o necessário 

para a realização de praça para alienação judicial do bem penhorado, nos 

temos do artigo 886 e seguintes do Código de Processo Civil.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79564 Nr: 993-32.2016.811.0024

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multibar Comercio de Produtos p/ Hoteis e Restaurantes 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B P DA SILVA RESTAURANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

requerido na petição de 26.4.2018, em razão de haver elementos a indicar 

a confusão entre o patrimônio da empresa jurídica e o de seu sócio (Bruno 

da Paz), expediente caracterizado como abuso da personalidade jurídica 

(desvio de finalidade), nos termos do art. 50 do Código Civil.

 II. Ademais, indefiro o pedido de arresto pelas mesmas razões 

apresentadas na decisão de 29.4.2016 (ausência de demonstração de 

risco real de insolvência), somando-se ao fato de que não há elementos 

que demonstrem, nesta quadra de cognição, que, de fato, o 

estabelecimento comercial ‘Felipe Restaurante’ esteja sendo administrado 

por pessoa diversa do executado, de maneira a garantir que eventual 

arresto não recaia sobre bens de terceira pessoa.

 III. Inclua-se o nome do sócio no polo passivo da ação, inclusive no 

sistema Apolo.

IV. Sem prejuízo do exposto, proceda-se a citação dos executados no 

endereço constante no extrato de negativação do SPC (Rua das Missões, 

n° 11, Areão, Cuiabá/MT).

 V. Após, independentemente de outra providência, intime-se a parte 

autora para que manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 VI. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 31231 Nr: 663-79.2009.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Lúcia de Oliveira, Jucilene de Souza 

Mattos, Raimundo Silva Povoas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente, em parte, a denúncia, para 

condenar os acusado CARMEM LÚCIA DE OLIVEIRA¹, JUCILENE DE 

SOUZA MATTOS² e RAIMUNDO SILVA PÓVOAS³, dando-os como 

incursos nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, em razão 

da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Quanto ao crime de 

associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), absolvo os 

referidos acusados por insuficiência de provas, conforme inciso VII, do 

art. 386 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 95194 Nr: 3507-21.2017.811.0024

 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: Arcilia Lemes da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente a prova da condição de segurada especial, 

julgo improcedente o pedido de auxílio-maternidade. Por conseguinte, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publicada em 

audiência. Registre-se. Os presentes saem intimados.Em caso de 

interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, 

do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região independentemente de novo despacho.Transitada em 

julgado, arquivem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101346 Nr: 188-11.2018.811.0024

 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: ANTONIO CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Justino de Carvalho, RAFAEL 

ALVARENGA DA SILVA, ENIEL BOAVENTURA DA SILVA, ENIO PEREIRA 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA DANIELA DE MIRANDA 

SILVA - OAB:24007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Trata-se ação de interdito proibitório ajuizada por ANTÔNIO CARLOS 

VIEIRA em desfavor de MANOEL JUSTINO DE CARVALHO, ELIEL 

BOAVENTURA DA SILVA, ÊNIO PEREIRA DO NASCIMENTO e RAFAEL 

ALVARENGA DA SILVA, pelos motivos narrados na inicial.

 Em 18.1.2018, foi oportunizado ao autor comprovar o cumprimento dos 

requisitos da justiça gratuita, tendo sido posteriormente (23.2.2018) 

indeferido o benefício requerido.

 Posteriormente, apresentou o autor petição de desistência, em 19.3.2018.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o que dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao 

pedido de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, 

CPC/2015).

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 remanescentes (art. 90 do CPC).

Transitada em julgado, arquivem-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 100993 Nr: 6-25.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ OLIVEIRA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Recebo a inicial.

II. Tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 01/2016, no qual 

a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra expressamente, em 

nome das entidades que representa, que não possui interesse na 

composição consensual por meio da audiência de que trata o art. 334 do 

CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação.

III. Cite-se a parte requerida para contestar a ação no prazo de 30 dias 

(arts. 183, 335 e seguintes do CPC).

IV. Contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugnação no 

prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 CPC).

V. Defiro o pedido de justiça gratuita à parte autora, o que faço com base 

no artigo 98 do CPC.

VI. Expeça-se o necessário.

 VII. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77375 Nr: 67-51.2016.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, Seguradora BB Seguros 

(Aliança do Brasil)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS FERREIRA DE 

SOUSA - OAB:19713/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12208-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

determinar que os requeridos exibam todos os documentos referentes ao 

falecido Silvino Ribeiro da Silva, sendo eles, contrato de securitização, 

processo administrativo, requerimentos, recibos de pagamentos até a data 

do óbito do segurado, todos os protocolos e reiterações solicitadas pela 

requerente administrativamente.Por consequência, JULGO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso 

I, do CPC/2015.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2°, 

CPC/2015).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado e 

não havendo pedido de cumprimento de sentença em 15 (quinze) dias, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104427 Nr: 1630-12.2018.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEdSA, IRdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defesonria publica de Nobres - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do declínio da competência neste feito, ratifico os atos 

processuais praticados pelo juízo declinante, conforme art. 64, § 4º, do 

CPC/2015.

II. Dessa maneira, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente nos autos memória atualizada do débito, ocasião 

em que deverá requerer o que entender de direito de modo a dar 

prosseguimento ao feito.

 III. Posteriormente, independentemente de outra providência, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 92667 Nr: 2291-25.2017.811.0024

 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: Sônia Regina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCODEC- Empresa de Colonização e 

Desenvolvimento de Chapada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I. ACOLHO a emenda apresentada em 5.7.2017, o que faço para RECEBER 

a inicial.

 II. Procedam-se, portanto, as retificações necessárias no Sistema Apolo.

 III. Indefiro, por ora, o pedido de citação dos demandados por edital.

 Dessa forma, a fim de viabilizar a efetividade do ato citatório, determino a 

busca de endereço dos executados, que será realizado pelos sistemas 

Bacenjud e Infojud, conforme protocolo em anexo.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84174 Nr: 3004-34.2016.811.0024

 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: Rodrigo Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Koberstain

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do inventariante, pela 

imprensa, para juntar aos autos documento apto à comprovar o 

parentesco do inventariante nomeado e do herdeiro Altamir, para após ser 

expedido o Termo de Inventariante, conforme determinado na decisão de 

17/5/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 81489 Nr: 1679-24.2016.811.0024

 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: DIOGO DOUGLAS CARMONA, IVANI MARQUES DE 

OLIVEIRA CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Alfeu Reis, Giliane 

Malanski Reis Carmona, Mauricio de Oliveira Carmona, João Arcanjo 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Defiro a produção de prova testemunhal postulada pela parte autora.

II. Desta feita, designo o dia 30.8.2018, às 13h30min, para realização da 

audiência de instrução.

 III. Procedam-se às intimações e notificações necessárias.

 IV. Intime a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente o rol de 

testemunhas, caso ainda não tenha feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 03 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no cadastro de 

pessoas físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

V. Advirta-se à parte que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “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”.

Advirta-se que, caso a testemunha não compareça por desídia da parte 

requerida em proceder à sua intimação, tal postura será considerada 

como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e §§ 1º e 2º, do 

CPC), com aplicação de multa nos termos do parágrafo 5º do referido 

artigo.

VI. Expeça-se o necessário.

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 89922 Nr: 1095-20.2017.811.0024

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANO JOSE FRACARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANDES DA SILVA MAGALHÃES 

- OAB:20386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de objetos apreendidos veiculado por 

FABIANO JOSÉ FRACARO.

Na exordial, o requerente alegou que, a despeito de não ter autorização 

para portar a arma apreendida, sua arma é devidamente registrada.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento 

do pedido.

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, assim como da leitura da denúncia ofertada na ação 

penal nº 1000-87.2017.811.0024 – cód.: 89638, que tramita por este Juízo, 

verifica-se que é imputada ao réu a conduta de portar e transportar arma 

de fogo, munições e acessórios de uso permitido, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, considerando que ainda não foi proferida sentenção na 

mencionada ação penal, bem como pelo fato do requerente não ter feito 

prova de que possui autorização para portar arma, neste feito, o pleito 

deve ser indeferido, com base no que dispõe o artigo 91, II, a do Código 

Penal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fulcro nos arts. 118 e 120 do Código de Processo 

Penal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição da arama 

apreendida.

Publique-se. Intime-se.

Traslade-se cópia desta sentença para a ação penal código nº 89638, 

arquivando-se o presente processo em seguida.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 69705 Nr: 272-17.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robertina Maria de Alvarenga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB:12586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Exequente pela imprensa, para no prazo de 

15 dias, comprovar nos autos, se houve o pagamento dos créditos 

requisitados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78486 Nr: 557-73.2016.811.0024

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Lima Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB Seguros- Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil., BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691/A, Thiago Augusto Gonçalves 

Bozelli - OAB:OAB/MT 20.949-A

 Vistos, etc.

 I. Primeiramente, afasto a preliminar de ausência de interesse processual, 

já que, nos termos em que formulada, a questão suscitada como 

preliminar, constitui matéria atrelada ao mérito, razão pela qual será 

analisada quando da sentença.

 II. Desse modo, não havendo outras questões processuais pendentes, 

declaro saneado o processo.

 III. Diante do teor das contestações apresentadas pelos requeridos, 

intimem-nos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos, 

nos termos do art. 398, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

especificando as provas que pretende produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87365 Nr: 4466-26.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Selma Alves

 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 requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a certidão de decurso de prazo 

para o pagamento do débito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010202-20.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE SOUZA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequuentte para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição da 

executada ID12442292 e seguintes, requerendo o que de direito. Chapada 

dos Guimarães-MT, 23 de maio de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010672-51.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte exequuente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença da parte executada ID 12459925 e seguintes. 

Chapada dos Guimarães-MT, 23 de maio de 2018. Luciana Marrques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010308-79.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente/exequuentte para se 

manifestar nos presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença do executado - ID 12460490 e 

seguintes, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 23 

de maio de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 44/2018-CA

A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito e 

Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, etc.

Considerando as informações verbais do Sr. João Pondé do Vale, Juiz de 

Paz titular desta Comarca, o qual informa a ausência temporária, por 

motivo de saúde que encontra se em tratamento de hemodiálise três vezes 

por semana na cidade de Sinop e por período indeterminado;

Considerando que, a Sra. Eloisa Gil Trugillo França, 1º Suplente o cargo 

Juiz de Paz, RG: 155298-5 SSP/MT, CPF: 015.100.271-14, nomeada 

através do Ato 583/2017-DRH em 29 de março de 2017. E que a mesma 

não reside mais na Comarca de Colíder;

 RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR a Sra. Patrícia Paranha da Silva, RG 15512029 SSP/MT e 

CPF 026.097.521-48, Juiz de Paz Ad Hoc desta Comarca durante o 

período de afastamento do titular, sem ônus para o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se e Cumpra-se remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Colíder, 22 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 43/2018-CA

A Doutora GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, Juíza de 

Direito e Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando o requerimento formulado pelo servidor José Roberto 

Fregato, Oficial de Justiça matrícula 4182.

 R E S O L V E: CONCEDER o servidor José Roberto Fregato Oficial de 

Justiça, matricula 4182, lotado na Central de Administração do Fórum 

desta Comarca, 05 (cinco) dias de licença prêmio, referente restante do 

quinquênio de 04/12/1995 a 04/12/2000, para usufruir em 04/06/2018 a 

08/06/2018. Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se, cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Colíder, 21 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito Diretora do Fórum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DONIZETE MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000649-45.2017.8.11.0009. AUTOR: JOANA 

DONIZETE MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 25 DE JULHO DE 2018, às 14H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DONIZETE MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000649-45.2017.8.11.0009. AUTOR: JOANA 

DONIZETE MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 25 DE JULHO DE 2018, às 14H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA AMARO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)
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FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000338-54.2017.8.11.0009 AUTOR: MARGARIDA 

AMARO DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 

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. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BONETTI SARDELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000459-19.2016.8.11.0009 AUTOR: HELENA 

BONETTI SARDELLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 15H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR BIZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000637-31.2017.8.11.0009 AUTOR: NESTOR BIZIO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE JULHO DE 2018, ÀS 

16H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data 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. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GONCALVES PARREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000903-18.2017.8.11.0009 AUTOR: VILSON 

GONCALVES PARREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001192-48.2017.8.11.0009 AUTOR: 

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001192-48.2017.8.11.0009 AUTOR: 

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRIZELIDIA LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000992-41.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA CRIZELIDIA LISBOA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRIZELIDIA LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000992-41.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA CRIZELIDIA LISBOA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000649-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DONIZETE MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000649-45.2017.8.11.0009. AUTOR: JOANA 

DONIZETE MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 25 DE JULHO DE 2018, às 14H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000338-54.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA AMARO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000338-54.2017.8.11.0009 AUTOR: MARGARIDA 

AMARO DO NASCIMENTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 

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. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000459-19.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA BONETTI SARDELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000459-19.2016.8.11.0009 AUTOR: HELENA 

BONETTI SARDELLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 15H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR BIZIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000637-31.2017.8.11.0009 AUTOR: NESTOR BIZIO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE JULHO DE 2018, ÀS 

16H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com seus 

respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data 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. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON GONCALVES PARREIRA (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 

Numero do Processo: 1000903-18.2017.8.11.0009 AUTOR: VILSON 

GONCALVES PARREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 26 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001192-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001192-48.2017.8.11.0009 AUTOR: 

LENIRCIA FERRAZ BARBOSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 08 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000992-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRIZELIDIA LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000992-41.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARIA CRIZELIDIA LISBOA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas. As 

partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data 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. 

Intimem-se. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se. Colíder, 22 de maio de 

2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000919-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA CONTENTE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 
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Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os efeitos de 

direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de Processo Civil, e 

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 estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da petição e documentos de id. 13318239 e 13318280, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito. COLÍDER, 23 de maio de 2018 

PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000147-09.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Impugnação à Contestação 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e 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 estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

10 (dez) dias, ofereça(m) impugnação a contestação apresentada nos 

autos. COLÍDER, 23 de maio de 2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório 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)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e 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 estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência 

constante nos autos, devendo apresentar o correto endereço da parte 

autora. COLÍDER, 23 de maio de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001803-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSOM MARQUES FERREIRA (REQUERIDO)

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Secretaria da Primeira Vara da 

Comarca de Colíder Avenida Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/nº Q. 16, 

Setor Leste, Res. Everest, Bairro Jardim Vânia - Colíder – MT Telefone: 66 

3541-1285, ramal 230 E-mail: co.1vara@tjmt.jus.br Certidão de 

Impulsionamento - Ato Ordinatório Manifestação de certidão de Oficial de 

Justiça Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 

203, § 4º do Código de Processo Civil, e 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 estes autos 

INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da certidão negativa de diligência de 

id. 13235093. COLÍDER, 23 de maio de 2018 PATRÍCIA NOVAES COSTA 

DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 2912-53.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDPR, SAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 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, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19814 Nr: 30-51.1988.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MAMEDE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDELMA PEREIRA CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Vilma Lima Galadinovic Alvim - OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 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, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57688 Nr: 1972-15.2011.811.0009

 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): H J F DA SILVA, HELDER JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer consulta via RENAJUD para localização e penhora 
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de veículos automotores em nome da parte executada.

 Verifica-se que os veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na 

forma do art. 835, incisos IV e V, do NCPC, sendo que as respectivas 

averbações podem se dar por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do 

citado Estatuto Processual Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis”.

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

 No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

veículos automotores.

Ante o exposto, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53232 Nr: 671-67.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA, JANETE DE JESUS 

LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR - 22819, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:PR - 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, 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.: 52103 Nr: 2818-03.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foram encontrados bens passíveis de constrição, a 

parte exequente requer consulta via RENAJUD para localização e penhora 

de veículos automotores em nome da parte executada.

 Verifica-se que os veículos de via terrestre são passíveis de penhora, na 

forma do art. 835, incisos IV e V, do NCPC, sendo que as respectivas 

averbações podem se dar por meio eletrônico, na previsão do art. 837 do 

citado Estatuto Processual Civil:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis”.

“Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios 

uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as 

averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas 

por meio eletrônico”.

 No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

veículos automotores.

Ante o exposto, DEFIRO a penhora de bens móveis, especialmente 

veículos com respectivo ofício ao DETRAN/MT contendo os dados do 

automotor, inserindo ainda restrição de transferência, licenciamento e 

circulação, depois de procedida pesquisa positiva no RENAJUD.

 Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se o(a) exequente para 

que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se o exequente para 

se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não havendo embargos, 

igualmente, certifique-se.

Havendo pedidos de citação dos demais executados, por Oficial de 

Justiça ou por envio de correspondência com aviso de recebimento, 

desde já os DEFIRO, devendo a Secretaria Judicial cumprir na forma 

requerida.

DEFIRO ainda eventuais pedidos para expedição de ofício à Receita 

Federal para acesso às cópias das últimas declarações de imposto de 

renda da parte executada, desde que sejam realizadas por meio eletrônico 

via INFOJUD.

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, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59281 Nr: 898-86.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. DA SILVA - ME, ROSELI SIQUEIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Vistos.

 Defiro o requerido no último petitório.

 Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário.

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23852 Nr: 430-40.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PLENS - OAB:5603/MT, 

ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB:13404/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELISANGELA PERAL 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 430-40.2003.811.0009, Protocolo 

23852, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45590 Nr: 2433-26.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PETERLINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVERSUT & SVERSUT LTDA, MARCELO 

MARCOS SVERSUT, CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT, CHRISTIANE 

CARDERELLI SVERSUT, CLÓVIS SVERSUT, LEILA DENISE DUBIELLA 

SVERSUT, EVANA JACINTA TIRAPELLE SVERSUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANTZ - 

OAB:MT/ 7.657-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Bortolassi - 

OAB:1141-A/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do Advogado dos Requeridos, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do laudo de fls. 263/402, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109737 Nr: 210-17.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI, CRISTIANE GRANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEKSON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELKE REGINA ARMENIO DELFINO 

MAX - OAB:7562, VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação das Advogadas da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão negativa de 

diligência de fls. 15, requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111179 Nr: 1195-83.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. DA SILVA PROENÇA - ME, DANIEL DA 

SILVA PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, para posterior cumprimento do ato deprecado (CP extraída dos 

autos 120-35.2016.811.0023 da 2ª Vara Cível e Criminal de Peixoto de 

Azevedo/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111292 Nr: 1269-40.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO NEVES SOARES - ME, SILVIO NEVES 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, para posterior cumprimento do ato deprecado (CP extraída dos 

autos 4302-69.2017.4.01.3603 da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária 

de Sinop/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110088 Nr: 414-61.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO COELHO, TANIA MARA 

MATTOS COELHO, ROBERTO CESAR COELHO, NEIDE ROSO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RENATO DE 

OLIVEIRA - OAB:15533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

promova ao recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de 

Justiça, através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, para posterior cumprimento do ato deprecado (CP extraída dos 

autos 4260-88.2015.4.01.3603 da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária 

de Sinop/MT).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110541 Nr: 751-50.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVACLIN - SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES LTDA, JOSE ALBERTO PARDO SAAVEDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:37.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s)da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls. 55, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1919-29.2014.811.0009

 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: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCMPCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s)da parte autora, a fim de que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão negativa de 

diligência de fls. 108, requerendo o necessário ao prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46145 Nr: 2960-75.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDM, CCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 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, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 14464 Nr: 2-49.1989.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERMAG - TRATORES E MOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉLIA MARIA MANGINI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT 

- 2718-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 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, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81006 Nr: 2045-50.2012.811.0009

 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: EDER ANTÔNIO GALLELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ COMERCIO DE CALÇADOS 

CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual.

 Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

 Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, salvo se 

imune a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e, caso 

beneficiária da justiça gratuita, 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.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9983 Nr: 1695-82.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAGOPAR LTDA, VICENTE 

BORTOLON, JOSÉ ANTONIO BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Lobo V. de Resende - 

OAB:MT 6979-A, Alessandro Maciel - OAB:MT/7301-A, Gustavo 

Eduardo Reis de Siqueira - OAB:6780/MT, Jorge Amádio F. Lima - 

OAB:MT 4037, Marcelo Pessôa - OAB:6734/MT, MICHELLE MARRIET 

SILVA DE OLIVEIRA - OAB:OAB-MT 9.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, 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 das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41163 Nr: 2647-51.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SALVATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉIA DE A. V. GONÇALVES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 Vistos.

Deixo por ora de analisar os embargos de declaração opostos contra a 

sentença de fl. 121.

É que neste feito a parte autora se reputa credora da parte ré decorrente 

de título de crédito no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Considerado o objeto da causa, de valor razoável e, em tese, incompatível 

com o benefício da gratuidade da justiça, efetuou-se pesquisas nos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, ocasião em que se 

constatou bem automotor de considerável valor e recursos em dinheiro 

depositados em instituição financeira em nome da parte autora, de modo 

que, em cotejo ao valor atribuído à causa (R$ 15.080,95), aparentemente 

possui condições para o recolhimento das custas e despesas 

processuais sem prejuízo do sustento familiar.

Com isso, proceda a zelosa Secretaria Judicial ao arquivo das pesquisas 

acima declinadas em arquivo reservado, em pasta própria, certificando a 

respeito, tudo em observância ao sigilo fiscal e bancário, na determinação 

do art. 477 da CNGC.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do acervo patrimonial e justifique 

a necessidade do benefício da gratuidade da justiça concedido à fl. 11.

Após, sobrevindo a manifestação ou decorrido o prazo sem ela, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49649 Nr: 370-57.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAB, JVAB, FAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.

 Defiro os benefícios da justiça gratuita, presumida a hipossuficiência por 

se tratar de verba alimentar, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC.

 O presente feito deverá tramitar em segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, inciso II, do NCPC.

 Proceda-se às anotações necessárias.

 Cite-se o devedor, intimando-o para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início do cumprimento de sentença 

ou da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e decretação de sua prisão civil, em regime 

fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, conforme dispõe o art. 

528, “caput” e §§ 1º, 3º e 4º, do NCPC.

Advirta-se a parte executada de que somente a comprovação de fato que 

gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (art. 

528, § 2º, do NCPC).

 Cientifique-a, ainda, de que o cumprimento da pena não exime o 

executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, 

§ 5º, do NCPC).

 Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente, por meio de advogado, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o executado efetuou o 

pagamento do montante devido, bem ainda requeira o que entender de 

direito.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Autorizo as diligências em conformidade com o art. 212, § 2º, do NCPC.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81938 Nr: 2941-93.2012.811.0009

 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: MARIA JOSÉ PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo.

 Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

 Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC.

 Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84832 Nr: 2225-32.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LUIZA BATISTA GEA

 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 a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.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.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 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 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.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.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54029 Nr: 1466-73.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.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.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam 
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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 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.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.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Colíder, 21 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53922 Nr: 1359-29.2010.811.0009

 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: JOÃO CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.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.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 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 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.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.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88627 Nr: 1809-30.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.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.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 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 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.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.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53837 Nr: 1274-43.2010.811.0009

 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: ELIAS PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.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.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 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 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.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.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93758 Nr: 1897-34.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA DE SOUZA

 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 a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “a”, do NCPC, e 

determino o prosseguimento da execução com base na memória de 

cálculo elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela 

atualizada em razão do lapso temporal decorrido.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.Condeno a parte impugnada 

ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 1º, do art. 85, do 

NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 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 

NCPC.Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.Com o 

depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.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.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58296 Nr: 2581-95.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90464 Nr: 3346-61.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, LUIZ FERNANDO LOPES - OAB:MT 19.949

 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.

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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90565 Nr: 3421-03.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91468 Nr: 287-31.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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– 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.

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.

Intimem-se

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28339 Nr: 289-84.2004.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHH, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 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, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000262-93.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SINSPUMCOL SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000262-93.2018.8.11.0009. AUTOR: SINSPUMCOL 

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE COLIDER RÉU: MUNICIPIO DE 

COLIDER Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de obrigação de fazer 

com pedido liminar, formulado pelo SINSPUMCOL - SINDICATO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLÍDER, representado pelo 

presidente José Maria Cardoso Filho, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

COLÍDER, todos devidamente qualificados nos autos. A parte requerente 

postula a gratuidade da justiça aduzindo ser pessoa jurídica sem fins 

lucrativos e não ter condições para arcar com os mencionados encargos. 

Determinou-se ao ente sindical postulante a comprovação da 

hipossuficiência, a fim de se possibilitar a análise do pedido de gratuidade, 

bem como a emenda da inicial para que retificasse o valor da causa, 

inicialmente atribuído no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

art. 292, “caput” e incisos, do NCPC (id. 11957831). Em seguida, a parte 

autora juntou extratos bancários das movimentações realizadas nos 

últimos 03 (três) meses em nome da pessoa jurídica, bem como 

declaração de débitos e créditos tributários federais. No mesmo ato, 

retificou o valor da causa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). II - 

FUNDAMENTAÇÃO Com o devido respeito, a pretensão dos benefícios da 

gratuidade da justiça não há como ser acolhida. É que o instituto da 

gratuidade processual, na acepção jurídica da expressão, constitui 

benefício que deve ser deferido apenas aos efetivamente necessitados, 

em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, que garante a 

todos que comprovarem a hipossuficiência de recursos a assistência 

jurídica integral e gratuita de modo a possibilitar o acesso à justiça. E a 

inteligência do mandamento constitucional se aplica com mais razão às 

pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, nos termos da Súmula 481 

do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 481 - Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que 

demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 

No particular, verifica-se que o demandante acostou extratos bancários 

dos últimos 03 (três) meses em nome da pessoa jurídica com saldo, em 

28/02/2018, de R$ 7.450,93 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

noventa e três centavos), bem como declaração de débitos e créditos 

tributários federais, esta por sua vez, sem a indicação de qualquer valor. 

Entanto, os documentos juntados não evidenciam a alegada 

hipossuficiência. Ao contrário, constata-se possuir saldo em conta 

suficiente para o pagamento dos mencionados encargos. De outro lado, a 

referida pessoa jurídica não ter acostou balanços contábeis atualizados a 

apontar o ativo e passivo do ente sindical ou demonstração de bens 

penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual 

hipossuficiência. Com isso, ao revés do que argumenta, plenamente 

possível o recolhimento da taxa judiciária, das custas e despesas judiciais 

sem prejuízo da pessoa jurídica sindical, o que dispensa outros 

comentários. No respeitante, precedente desta Casa de Justiça: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SINDICATO - COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM 

AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

NECESSIDADE PARA ANÁLISE DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO - SÚMULA 481/STJ – NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO – CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DE 

TRIBUNAL SUPERIOR – ART. 557 DO CPC. Nos termos da Súmula n. 481 

do STJ, o entendimento é de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Assim a tão só 

afirmação da pessoa jurídica de que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo, não autoriza a concessão do benefício da justiça 

gratuita, devendo comprovar que não poderá suportar as despesas, sem 

comprometer o exercício de suas atividades profissionais. Ademais, no 

caso, o Juízo Singular negou a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita previstos na Lei 1.060/1950, com base no conjunto 

fático-probatório dos autos, bem como de acordo com entendimentos 

jurisprudenciais, o que não permite a reforma da decisão agravada.” 

(TJMT - AgR 152689/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 01/12/2014 - sem destaques no original). III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter 

a parte autora comprovado a hipossuficiência financeira, nos termos dos 

arts. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em observância ao art. 456 da 

CNGC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 456, § 1º, da CNGC, o que impede, por ora, a apreciação do 

pedido de liminar. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. 

Após, venham-me os autos conclusos. Colíder, 22 de maio de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88154 Nr: 1433-44.2014.811.0009

 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: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 357 de 755



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo 

de 05(cinco) dias, manifestar acerca do teor da certidão de fls. 55, do Sr. 

Oficial de Justiça, eis que fora diligência negativa, haja vista a inexistência 

do numero(25) conforme indicado no mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 87097 Nr: 541-38.2014.811.0009

 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: ANGELA MARIA NEVES BRITO

 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 da parte autora, por meio da advogada constituída nos autos, 

para sanar tal irregularidade, no prazo de 10 (dez) dias, eisque não 

obstante o petitório de fl. 28, verifica-se que não foi carreado pela 

causídica o respectivo termo de curatela, documento hábil para comprovar 

que a Sr. Eliziane Neves de Brito é responsável por sua genitora, ora 

autora, Sra. Angela Maria Neves Brito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90897 Nr: 9289-41.2014.811.0015

 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): P.A ZANUTTO NETO ME, PEDRO ANTONIO 

ZANUTTO NETO, MARIA LUIZA DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data compareceu nesta Secretaria o senhor 

Pedro Antonio Zanutto Neto, CPF n. 487938681-20, residente nesta cidade 

de Colíder-MT, na Av. Marechal Rondon , n 887, Bairro Centro, teledone 

66- 99654-3503, e disse que em atendimento a intimação de fls. 160, 

comparece para ratificar os termos do acordo de fls. 151/154, informando 

que o referido acordo já foi totalmente quitado, solicitando o arquivamento 

do processo. Por esta razão, impulsiono o presente feito, INTIMANDO o 

requerente para se manifestar, no prazo de 05 dias, requerendo o que de 

direito. O referido é verdade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84394 Nr: 1792-28.2013.811.0009

 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: UNITEC - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOS, 

TECNOLOGICO E TECNICO PROFISSIONALIZANTE, MAURILIO MACIEL 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE ISAG DE ENSINO SUPERIOS LTDA 

- ME, ANTONIO GUSTAVO MORAIS PINTO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu advogado, para no 

prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca da Carta de Citação devolvida 

pelo correio, com a justificativa "não existe o nr."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 17840 Nr: 696-61.2002.811.0009

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDTDCDC, SDTDCDAF, SDTDCDA, SDTDCDA, 

SDTDCDJ, SDTDCDT, SDTDCDNHDN, SDTDCDPDG, SDTDCDM, SDTDCDC, 

SDTDCDNG, SDTDCDPDA, SDTDCDTNDN, SDTDCDM, SDTDCDNCDN, 

SDTDCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDTNCAEV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonia Silva da Macena - 

OAB:4380-B/MT

 Vistos em correição.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86829 Nr: 315-33.2014.811.0009

 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: MRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:MT 17.867/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que nesta data compareceu nesta secretária a Sr.ª 

Mirian Roseiane da Conceição, portadora do RG n. 2205873-7 

SSP-/MT,residente e domiciliada à Rua Clichás n. 630, Setor Norte, Bairro 

Jardim Alegre em Colíder/MT, fone (66) 9 9665-9333, a mesma 

compareceu nesta secretária para INFORMAR que não têm mais contato 

com a sua advogada a Dr.ª Deise, e informa que liga, manda mensagem 

mas a advogada não responde. Certifico ainda que a autora informa que 

ela e o requerido querêm fazer um acordo ou entrar com o divórcio 

consensual, porém não possuêm condições financeiras para contratar um 

novo advogado, sendo assim a Sr.ª Mirian procurou a Defensoria mas foi 

informada que precisa mandar uma carta de renúncia para a Dr.ª Deise, 

porém a requerente como informado acima não têm nenhum tipo do 

contato com a advogada e nem têm conhecimento do seu atual endereço. 

O referido é verdade.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 11483 Nr: 673-52.2001.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO AMANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono da exequente DR. ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB/MT. 3560, para que no prazo legal, compareça à 2ª secretaria de 

vara, para fins de retrirar a Carta Precatória acima expedida por esse r. 

Juizo, para as devidas providências junto ao Juizo da Comarca de São 

Jose do Rio Preto/SP., à disposição na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90073 Nr: 3018-34.2014.811.0009

 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: VALDOMIRO GODINHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89363 Nr: 2396-52.2014.811.0009

 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: JOÃO ANTONIO PIGOSSO, VALDILENE BRITO MENEZES 

PIGOSSO, FRANCIELLE VANESSA MENEZES PIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO JBS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação, nos autos em referência que 

se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87576 Nr: 953-66.2014.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LARISSA SIMÕES DE SOUZA, Rg: 

2500962-1, Filiação: Elza Simoes de Oliveira e Hernandes Medeiros de 

Souza, data de nascimento: 20/02/1997, brasileiro(a), natural de 

Itauba-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 6699957343. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc. Cuida-se de pedido para aplicação de medidas 

protetivas formulado pela Autoridade Policial em favor de LARISSA 

SIMÕES DE SOUZA em face de DAMIÃO MARCELINO, ambos devidamente 

qualificados nos autos, aduzindo, em brevíssima síntese, que foi vítima de 

violência doméstica.Pela decisão de fl. 17/17-v, foram aplicadas 

liminarmente as medidas protetivas requeridas. O ofensor foi devidamente 

intimado, consoante se observa pela certidão encartada à fl. 19. A 

Defensoria Pública, através do petitório de fl. 22, requereu a intimação da 

vítima ou a designação da audiência prevista no art. 16 da Lei nº 

11.340/2006, a fim de informar quanto ao interesse na manutenção das 

medidas aplicadas. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. Nos termos do art. 13 da Lei Maria da 

Penha, aplicam-se ao processo das causas cíveis decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar contra a mulher as normas do Código de 

Processo Civil que com ela não conflitem, despeito da presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela requerente, para que não pairem 

dúvidas, urge esclarecer que os autos fornecem elementos de prova 

suficientes a autorizar a procedência da medida, senão vejamos; o termo 

de declarações encartado às fls. 05/06, verifico que a ofendida narra com 

riqueza de detalhes a conduta do ofensor que, inclusive, deu ensejo ao 

requerimento para aplicação das medidas protetivas. No mais, em que 

pese o requerimento da Defensoria Pública para designação da audiência 

prevista no art. 16 da Lei nº 11.340/2006, entendo que, in casu, não se 

faz necessária, eis que a vítima manifestou expressamente perante a 

Autoridade Policial o desejo de representar o ofensor (fls. 06/07), já tendo, 

inclusive, instaurado o competente inquérito policial. Pelo exposto, 

ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Policial em favor de 

LARISSA SIMÕES DE SOUZA em face de DAMIÃO MARCELINO, restando 

confirmada, portanto, as medidas protetivas já aplicadas no decorrer do 

processo (fl. 17/17-v). Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 269, I, do 

Código de Processo Civil. CUSTAS, se devidas, pelo réu/ofensor. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. DECLARO esta por PUBLICADA 

com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro. TRANSITADA EM 

JULGADO, traslade-se cópia das principais peças para os de inquérito 

policial e/ou ação penal, arquivando-se este. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário Às providências. Colíder/MT, 03 dezembro de 

2014. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 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, Maria Aparecida 

Cavalcante Tiburcio, digitei.

Colíder, 21 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97160 Nr: 193-49.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI LUIZ PAGLIOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIÚSCIA DE LIMA MACEDO 

SEVERINO - OAB:17.350

 Autos nº. 193-49.2016.811.0009 – Código nº. 97160

Despacho

Vistos, etc.

1) OFICIE-SE a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira 

(Ferrugem)- Sinop/MT a fim de que encaminhe a este juízo atestado de 

comportamento carcerário do reeducando Geovani Luiz Paglioco, no 

período que permaneceu custodiado naquela comarca, no prazo de 10 

(dez) dias.

2) Com o aporte, TORNE-ME conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Colíder-MT, 22 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111780 Nr: 1565-62.2018.811.0009

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Ante o exposto, nos termos dos arts. 310, III, 321 e 319, todos do CPP, em 

face da ausência de fundamentos que autorizam a decretação da prisão 

preventiva CONCEDO a liberdade provisória a CÍCERO ALVES PEREIRA, 

condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) ficará 

proibido de frequentar bares, boates e estabelecimentos congeneres; b) o 

flagranteado deverá comparecer mensalmente até o dia 10 na secretaria 

do fórum para justificar suas atividades; c) não sair da Comarca sem 

prévia autorização judicial; d) não alteração de residência ou local de 

trabalho sem autorização prévia do Juízo. e) recolhimento noturno das 

20:00 as 6:00 nos dias uteis, e integralmente nos dias de folga, salvo 

motivo devidamente justificado. 2) Distribuído o inquérito policial, 

traslade-se cópia da presente para aquele e arquivem os autos. 3) 

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o mesmo ser posto 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. 

Saem os presentes intimados. CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85952 Nr: 3347-80.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:OAB/MT 16.366

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas João Batista da Silva Cruz, Osvaldo Alves 

de Freitas, Manoel Costa da Silva, Rodrigo Pereira Canguçu, Raquel 

Thomas da Silva e Márcio Carlos Pereira, Landislau de Tal, conforme 

requerido pelas partes. 2) Embora a defesa insista no depoimento da 

testemunha Adelcio e Dirceu, e estão presentes, para que não haja 

inversão da prova, primeiramente, DEFIRO o requerimento do Ministério 

Público, devendo ser aberta vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias 

para localização do endereço da testemunha Fabio Sobrinho Correa. 3) 

Apresentado novo endereço da testemunha, se endereço local, torno os 

autos conclusos. Porém, se endereço fora da comarca, EXPEÇA-SE carta 

precatória, e também torne os autos conclusos para oitiva das 

testemunhas da defesa e interrogatório do acusado, eis que a expedição 

de precatória não suspende a instrução. CUMPRA-SE”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101021 Nr: 19171-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP e/ou 

apresentação dos memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 91107 Nr: 22-29.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA, Higor da Silva 

Lima, LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA, Wesley Allan da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP e/ou 

apresentação dos memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94629 Nr: 2455-06.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DECRETO a 

revelia do acusado nos termos do parecer ministerial 2) HOMOLOGO a 

desistência da vítima Dayane Araujo de Oliveira e das testemunhas 

Arcindo de Souza e João de Deus Martins, conforme requerido pelas 

partes. 3) CONCEDO o prazo de cinco dias para que a defesa junte o 

termo de substabelecimento. 4) EXPEÇA-SE Carta Precatória para a oitiva 

da testemunha Iara da Silva Barbosa, constando o endereço de fls. 96. 5) 

Com o aporte da carta precatória ou o transcurso do prazo sem 

devolução, ABRA-SE vista as partes para manifestação na fase do art. 

402 e/ou apresentação de memoriais finais, no prazo legal. CUMPRA-SE.”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO PJE: 

1000785-08.2018.8.11.0009 PROMOVENTE: ELISANGELA ALVES DA 

SILVA PROMOVIDO: SILVA & ALMEIDA ARRAIS LTDA –ME – FAB 

MOVÉIS, (MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA) INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte requerente para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 10 de julho 

de 2018 às 14h40min, ., acompanhado da(s) parte(s) constituinte(s). A 

intimação do autor para audiência de conciliação será realizada na pessoa 

de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais, bem como, do deferimento do 

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA e determina ao SERASA e ao 

SPC para que procedam, imediatamente, à exclusão de eventual restrição 

cadastral em nome da parte autora, ELISANGELA ALVES DA SILVA, 

registrado pela empresa demandada MADEIRAS BRASIL COMERCIO 

VAREJISTA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA. - ME., no montante de 

R$ 210,00 (duzentos e dez reais), conforme extrato de consulta em 

anexo, com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º, do NCPC, nos termos da 

decisão de id. 13284347. Colíder, 21 de maio de 2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DORALINA ALVES DE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001560-57.2017.8.11.0009. REQUERENTE: DORALINA ALVES DE 

RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios 

da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais 

Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Avaliado os autos, 

verifica-se que se encontra maduro para julgamento, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Destaco que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de 

consumo e a parte Reclamante está em evidentemente posição de 

hipossuficiência. Assim, inverto o ônus da prova, o que faço com 

supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos morais em razão do corte indevido de energia. 

Alega a reclamante que ficou com fornecimento de energia de sua unidade 

consumidora nº 6/815412-2 que efetuou o pagamento da fatura do mês de 

julho/2017 na data de 31/08/2015 às 10h38m da manhã; E que a 

Reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica de sua 

residência indevidamente na mesma data em que realizou o pagamento da 

fatura, porém não recebeu nenhum comunicado de corte. Assim, requer a 

reclamante a condenação pelos danos morais sofridos. Em contestação a 

parte Reclamada alega que a suspensão no fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da Reclamante foi devida, e, que se deu 

pelo inadimplemento da fatura de julho/2017, com vencimento em 

21/07/2017, a qual foi quitada somente na data de 31/08/2017, inexistindo 

razões para se falar em dano moral. Analisando o conjunto probatório 

elencado nos autos, bem como a alegações das partes, verifico que a 

parte reclamante tem razão quanto à sua pretensão. Ao analisar os autos 

percebe-se que não há nenhum documento ofertado pela instituição 

promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

Analisando o processo e os documentos a ele acostado, verifica-se que a 

Reclamada não colacionou nenhum documento que demonstre que houve 

a notificação prévia de que suspensão da energia elétrica em 31/08/2017, 

pelo inadimplemento da fatura de julho/2017, com vencimento em 

21/07/2017. Sendo assim, não restou provado pela Reclamada que 

notificou a Reclamante da previsão do corte da energia, tendo apenas 

trazido o histórico de contas do cliente, deixando de apresentar a fatura 

para comprovar que deu ciência a consumidora de que sua energia 

elétrica seria suspensa caso permanecesse inadimplente. Os fatos 

alegados são, respectivamente, impeditivos e extintivos do direito da parte 

autora, sendo ônus do reclamado comprovar que não houve falha na 

prestação dos serviços. Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica é 

essencial e indispensáveis à manutenção da vida, devendo o seu 

fornecimento ser contínuo. Estando a reclamante em dia com suas faturas 

não há como se considerar razoável a interrupção do fornecimento de 

energi\. Esse é o entendimento que tem prevalecido na jurisprudência: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM APELAÇÃO. 

FORNECIMENTO DE PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO 

CONHECIDA. 1. O Tribunal de origem decidiu, com base na situação fática 

do caso, que ficou configurado o dano moral reparável, decorrente de 

suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica; ao tempo que 

procedeu à análise dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade do 

valor fixado, quando assentou que a quantia está compatível com a 

extensão do dano causado. 2. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, 

o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. 

Incidência da Súmula 7 deste Tribunal. 3. A incidência da referida Súmula 

impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade 

entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo 

em vista a situação fática do caso, com base na qual a Corte de origem 

deu solução à causa. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 367928 PE 2013/0228997-2, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 19/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 27/11/2013) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a falha na prestação dos serviços pela empresa reclamada 

que suspendeu o fornecimento de energia na residência da reclamante 

sem prévia notificação. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão 

contida na inicial para CONDENAR a Reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação e 

correção monetária (IBGE) a partir desta data (súmula 362 do STJ). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. COLÍDER, 17 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-82.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RAMOS WEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE TADIOTTO (REQUERIDO)

LETICIA TADIOTTO SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001914-82.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JANAINA RAMOS WEIS 

REQUERIDO: ROSIMEIRE TADIOTTO, LETICIA TADIOTTO SAMPAIO Vistos. 

Intime-se a parte autora para que impugne a contestação ofertada no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. COLÍDER, 23 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000002-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS onde a parte autora alega que no mês de dezembro de 2017 

recebeu duas faturas referente ao mesmo período, sendo a primeira de R$ 

49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos) com vencimento 

em 06/12/2017 compreende ao período de 21/10/2017 a 20/11/2017 e a 

segunda de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e nove centavos) 

com vencimento em 17/12/2017 compreende ao período de 02/11/2017 a 

01/12/2017 E os pedidos formulados pela parte autora merecem 

acolhimento em parte. Com efeito, a existência de relação jurídica entre as 

partes restou incontroversa. É certo, ademais, que as faturas 

apresentadas juntamente com a inicial demonstram a cobrança de valores 

em duas faturas de período equivalente. Ocorre que a empresa reclamada 

não apresentou prova concreta da legitimidade da cobrança dos valores 

no mesmo período, sequer colacionado documentos ou discriminando um a 

um dos itens constantes das faturas acostadas. Ao revés, apontou, 

genericamente, consistir tal cobrança em uso de serviços pelo referido 

plano. Mas, dos documentos acostados aos autos, mormente as citadas 

faturas de cobrança, vê-se que o reclamante exacerba em seu direito de 

agir, considerando-se a alegação de supostas cobranças indevidas, no 

mês de dezembro/2017, com pedido de restituição da segunda fatura do 

mês de dezembro de 2017 de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e noventa e 

nove centavos), totalizando a repetição do dobro do indébito em R$ 97,98 

(noventa e sete reais e noventa e oito centavos). Então, demonstrada a 

irregularidade da cobrança pela parte ativa, não se desincumbindo a parte 

passiva de seu ônus probatório subjetivo, a par de não incidente fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 333, II, do CPC, a 

repetição do indébito é medida que se impõe. E tal repetição não deve se 

dar em dobro, com fulcro no parágrafo único, do art. 42, do CDC, 

considerando-se que nenhuma existência de registros de atendimento 

administrativo com a empresa reclamada, sem a devida resolução, o que 

afastaria a hipótese de engano justificável. De outro lado, conquanto a 

empresa reclamada tenha praticado comportamento ilícito (cobrança 

indevida), a falha na prestação dos serviços, por si só, não possui 

potencialidade lesiva a implicar violação a direitos fundamentais. A 

cobrança indevida, no particular, traduz-se em mero aborrecimento, pois 

ausente consequência peculiar ou extraordinária a ensejar reparação por 

dano moral, como cediço na doutrina e jurisprudência brasileira. III – 

DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos deduzidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a empresa 

reclamada à devolução simples de R$ 48,99 (quarenta e oito reais e 

noventa e nove centavos) ao requerente, a título de repetição de indébito, 

com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos 

a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 

2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020008-27.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BARRETO DA CRUZ OAB - MT0017238A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8020008-27.2015.8.11.0009. REQUERENTE: VALDECY DA SILVA 

BATISTA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos etc., A 

obrigação foi satisfeita conforme comprovante juntado no ID 4374994 - 

4374991. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. 

Arquivem-se. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010343-50.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILDA DA SILVA PRETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010343-50.2016.8.11.0009. REQUERENTE: WILDA DA SILVA PRETTI 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc., A 

obrigação foi satisfeita conforme comprovante juntado no ID 12484373. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ante 

o exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c/c 

art. 924, II c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. 

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. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 

2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002279-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARQUES SOARES (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)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002279-39.2017.8.11.0009 REQUERENTE: ANDERSON MARQUES 

SOARES 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. 

12171110, dentro do prazo legal, Id. 12354161, e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 12182394. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Anderson Marques Soares em face de Vivo S.A. 

(Telefônica Brasil S.A.), devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente negativados em 

23.02.2017 no valor de R$ 145,13 – contrato 0279367612, nos órgãos de 

restrição ao crédito por suposto débito existente perante a Requerida, 

conforme junta no Id. 11034911 o extrato Boa Vista/Administradora do 

SCPC, emitido através do site http://livebusca.info/BoaVista/, datado de 

28.11.2017. 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. 12314385 em 

08.03.2018 a audiência de conciliação, a qual restou infrutífera a tentativa 

de acordo entre as partes. Por sua vez, na contestação apresentada, Id. 

12171110 a Requerida, em sede de preliminar pleiteia pela impugnação ao 

valor da causa, ainda contesta pela ausência do documento essencial, 

qual seja o comprovante de endereço no nome do Requerente, vez que o 

comprovante está em nome de terceira pessoa estranha a lide, e, no 

mérito, contesta em suma 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. 12171121) e Contrato de 

Permanência por Benefício, datado de 20.05.2016 (Id. 12171121), dos 

quais constam assinatura, referente a linha telefônica 66 99642-2574 – 

contrato 0279367612, migrada em 25.05.2016 do sistema pré-pago para o 

Plano Vivo Controle 1GB-25min, e ainda faz a juntada do Relatório de 

chamadas originadas/recebidas completadas Ref. 1058/2018—12, no 

período de 25.05.2016 a 17.01.2017 - linha 66 99642-2574 – Id. 12171139. 

Contesta ainda que diante da contratação a parte apresentou a Carteira de 

Identificação e o CPF, cuja cópia anexa ao Id. 12171121, e ainda para 

comprovar faz a juntada de faturas, Id. 12171129, referente a linha 

telefônica 66 99642-2574. Na contestação ainda, pleiteou pela litigância de 

má-fé, tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, bem como 

faz pedido contraposto, a fim de que a parte Requerente seja compelida 

ao pagamento do débito no valor de R$ 145,13, e ao final contestou pela 

improcedência da ação. Contudo, a parte Requerente impugnou a 

contestação, Id. 12182394, em sua totalidade, tendo em vista que não se 

discute o contrato e sim o débito do qual desconhece, impugna ainda que 

a Requerida não trouxe nenhum documento idôneo para comprovar o 

débito discutido nestes autos, e ainda impugna pela não incidência da 

súmula 385 do STJ, pelo fato das outras restrições estarem sendo 

discutidas em outras ações, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado 

da lide e pela procedência da ação. Pois muito bem, examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que a assinatura aposta nos documentos 

apresentados pela Requerida, Id. 12171121, guardam grafia semelhante 

com aquela anexada ao Id.11034911, no mais a Carteira de Identificação, 

juntada pela própria parte Requerente ao Id. 11034911, trata-se da mesma 

juntada, Id. 12171121, pela Requerida. 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. 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 Declaratória de 

inexistência de Débitos 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, e por 

tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do 

NCPC, OPINO pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

Requerida, e, no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA 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 pela PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, bem como pela condenação da parte Requerente 

ao pagamento do valor de R$ 145,13, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do seu 

vencimento. 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 do(a) 

Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a), 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. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, tal conduta 

deve ser reprimida energicamente, não só pela reprovabilidade, mas 

sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e 

até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição 

e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, 

tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, 

bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada 

com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do 

Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 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 Código Penal. Por 

consequência, em interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso 

II, do Código de Processo Penal, vedada a requisição de instauração de 

inquérito policial de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência 

ao sistema acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, 

LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, 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 
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prática de prevaricação (art. 319 do Código Penal). Oficie-se à 

Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e providências julgadas 

pertinentes. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-79.2017.8.11.0009

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:

JESSICA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002147-79.2017.8.11.0009 REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: JESSICA APARECIDA DA SILVA 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. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por E.L.Alves 

Mercado-ME em desfavor de Jessica Aparecida da Silva, ao argumento de 

que a Requerida fez aquisições mediante compras de mercadoria em seu 

estabelecimento na importância de R$ 430,97 dos quais atualizados o 

valor é R$ 843,15, no entanto não efetuou o pagamento, conforme faz a 

juntada das Notas Promissórias, anexadas (Id. 10714493; 10714494 e 

10714496 e 10714495), alega ainda na exordial que tentou buscar acordo 

com a parte, porém sem êxito, não restando outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 

30.01.2018 – Id. 11556711 a parte Requerida mesmo sendo citada, 

conforme consta do Aviso de Recebimento, Id. 11784264, não se fez 

presente, e nem tampouco justificou a ausência, ocasião em que a parte 

Requerente requereu a decretação de revelia e seus efeitos. No evento 

15149535, vieram os autos conclusos para decisão. Pois muito bem, 

primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada da 

referida audiência, conforme consta Id. 11784264, e mesmo assim não se 

fez presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que a Requerida não apresentou 

contestação, tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente 

presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Colhe-se da 

doutrina de Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, de acordo com a Lei 13.256, de 04/02/2016, alteradora do 

NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 

2016, pág. 356 que “à revelia significa ausência de resposta, interpretada 

do ponto de vista objetivo (em respeito ao princípio da inatividade), que 

pode produzir efeitos em relação ao réu, que são: a) presunção relativa 

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; b) autorização para o 

julgamento antecipado da lide; c) fluência de prazos independentemente 

de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado interesse pelo 

processo. ” Desta forma, razão assiste a parte Requerente, pelos fatos 

narrados na inicial, diante da revelia da Requerida. No mais, analisando o 

conjunto probatório tem-se que a parte Requerente fez a juntada das 

Notas Promissórias, (Id. 10714493; 10714494 e 10714496 e 10714495), 

bem como as originais das Notas Promissórias estão arquivadas na pasta 

própria (Títulos de Crédito Originais Depositados) sob o nº. 33/2018 às fls. 

111/118, Id. 12405888, onde observa-se o valor de R$ 430,97. Sendo 

assim, não resta dúvida de que os fatos narrados na Ação de Cobrança 

são tidos como verdadeiros, e consequentemente a parte faz jus ao pleito 

pelo pagamento dos valores contidos na Notas Promissórias. Diante disso, 

OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE, a pretensão contida na inicial para 

condenar a parte Requerida a efetuar o pagamento das Notas 

Promissórias devidamente atualizadas no valor de R$ 843,15 (oitocentos e 

quarenta e três reais e quinze centavos). 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 ao Meritíssimo Juiz Togado. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-16.2017.8.11.0009

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:

ROSANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002287-16.2017.8.11.0009 REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ROSANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA 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. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por E.L.Alves Mercado-ME em desfavor de Rosangela Aparecida 

Barbosa da Silva, ao argumento de que a Requerida fez aquisições 

mediante compras de mercadoria em seu estabelecimento na importância 

de R$ 600,50 dos quais atualizados o valor é R$ 1.560,54, no entanto não 

efetuou o pagamento, conforme faz a juntada das Notas Promissórias, 

anexadas (Id. 11054323 e 11054325), alega mais, que tentou buscar 

acordo com a parte, porém sem êxito, não restando outra alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 

22.03.2018 – Id. 12397818 a parte Requerida mesmo sendo citada, 

conforme consta do Aviso de Recebimento, Id. 11823188, não se fez 

presente, e nem tampouco justificou a ausência, ocasião em que a parte 

Requerente requereu a decretação de revelia e seus efeitos. No evento 

15139805, vieram os autos conclusos para decisão. Pois muito bem, 

primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada da 

referida audiência, conforme consta Id. 11823188, e mesmo assim não se 

fez presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que a Requerida não apresentou 

contestação, tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente 

presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Colhe-se da 

doutrina de Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, de acordo com a Lei 13.256, de 04/02/2016, alteradora do 

NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 

2016, pág. 356 que “à revelia significa ausência de resposta, interpretada 

do ponto de vista objetivo (em respeito ao princípio da inatividade), que 

pode produzir efeitos em relação ao réu, que são: a) presunção relativa 

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; b) autorização para o 

julgamento antecipado da lide; c) fluência de prazos independentemente 

de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado interesse pelo 

processo. ” Desta forma, razão assiste a parte Requerente, pelos fatos 

narrados na inicial, diante da revelia da Requerida. No mais, analisando o 

conjunto probatório tem-se que a parte Requerente fez a juntada das 

Notas Promissórias, (Id. 11054323 e 11054325), onde observa-se o valor 

total de R$ 600,50 Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos 

narrados na Ação de Cobrança são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento dos valores 

contidos nas Notas Promissórias. Diante disso, OPINO pela PROCEDÊNCIA 
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EM PARTE, a pretensão contida na inicial para condenar a parte Requerida 

a efetuar o pagamento das Notas Promissórias devidamente atualizadas 

no valor de R$ 1.560,54 (um mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta 

e quatro centavos). 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 ao Meritíssimo 

Juiz Togado. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-16.2017.8.11.0009

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:

ROSANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002287-16.2017.8.11.0009 REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ROSANGELA APARECIDA BARBOSA DA SILVA 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. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, 

proposta por E.L.Alves Mercado-ME em desfavor de Rosangela Aparecida 

Barbosa da Silva, ao argumento de que a Requerida fez aquisições 

mediante compras de mercadoria em seu estabelecimento na importância 

de R$ 600,50 dos quais atualizados o valor é R$ 1.560,54, no entanto não 

efetuou o pagamento, conforme faz a juntada das Notas Promissórias, 

anexadas (Id. 11054323 e 11054325), alega mais, que tentou buscar 

acordo com a parte, porém sem êxito, não restando outra alternativa a não 

ser ajuizar a presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 

22.03.2018 – Id. 12397818 a parte Requerida mesmo sendo citada, 

conforme consta do Aviso de Recebimento, Id. 11823188, não se fez 

presente, e nem tampouco justificou a ausência, ocasião em que a parte 

Requerente requereu a decretação de revelia e seus efeitos. No evento 

15139805, vieram os autos conclusos para decisão. Pois muito bem, 

primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada da 

referida audiência, conforme consta Id. 11823188, e mesmo assim não se 

fez presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que a Requerida não apresentou 

contestação, tem-se que os fatos alegados pela parte Requerente 

presumem-se verdadeiros, de acordo com o artigo 344 do NCPC “Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. ” Colhe-se da 

doutrina de Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo Civil 

Comentado, de acordo com a Lei 13.256, de 04/02/2016, alteradora do 

NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 

2016, pág. 356 que “à revelia significa ausência de resposta, interpretada 

do ponto de vista objetivo (em respeito ao princípio da inatividade), que 

pode produzir efeitos em relação ao réu, que são: a) presunção relativa 

de veracidade dos fatos afirmados pelo autor; b) autorização para o 

julgamento antecipado da lide; c) fluência de prazos independentemente 

de intimações, pelo fato de o réu não ter demonstrado interesse pelo 

processo. ” Desta forma, razão assiste a parte Requerente, pelos fatos 

narrados na inicial, diante da revelia da Requerida. No mais, analisando o 

conjunto probatório tem-se que a parte Requerente fez a juntada das 

Notas Promissórias, (Id. 11054323 e 11054325), onde observa-se o valor 

total de R$ 600,50 Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos 

narrados na Ação de Cobrança são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento dos valores 

contidos nas Notas Promissórias. Diante disso, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

EM PARTE, a pretensão contida na inicial para condenar a parte Requerida 

a efetuar o pagamento das Notas Promissórias devidamente atualizadas 

no valor de R$ 1.560,54 (um mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta 

e quatro centavos). 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 ao Meritíssimo 

Juiz Togado. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. STRAZZA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CAROLINE DOS SANTOS TOTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000238-65.2018.8.11.0009 REQUERENTE: M. F. STRAZZA - ME 

REQUERIDO: DANIELE CAROLINE DOS SANTOS TOTTI Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por M.F. Strazza -ME. 

representada por Maria de Fátima Strazza em face de Daniele Caroline dos 

Santos Totti devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte 

Requerente na exordial que a Requerida fez aquisição mediante compras 

de mercadorias em seu estabelecimento na importância de R$ 475,00, no 

entanto não efetuou o pagamento, conforme faz a juntada da Nota 

Promissória, Id. 11699707, alega ainda na exordial que tentou buscar 

acordo com a parte, porém sem êxito, não restando outra alternativa a não 

ser ajuizar a presente Reclamação. Não houve audiência, tendo em vista a 

não localização da Requerida, conforme consta da devolução do Aviso de 

Recebimento, Id. 12242946. A parte Requerente foi intimada para se 

manifestar, apresentando novo endereço da Requerida, conforme consta, 

Id. 12286673, por sua vez a Requerente se manifestou pela extinção do 

feito, tendo em vista o pagamento do débito discutido nestes autos, e 

posteriormente requereu o arquivamento do feito, Id. 12340620. Vieram os 

autos conclusos, evento 15153301. Fundamento e decido. Infere-se dos 

autos que a parte Requerente informou a este juízo, Id. 12340620, que a 

Requerida quitou o débito integralmente, bem como requereu a extinção e 

consequentemente o arquivamento do processo devido ao seu 

pagamento, e posteriormente pleiteou pela dispensa da intimação da 

sentença e renúncia do prazo recursal. Pois bem, compulsando os autos 

verifico que realmente a parte Requerente informou a este juízo que 

recebeu o débito contido na exordial, bem como requereu o arquivamento 

do feito e dispensou a intimação da sentença e renunciou ao prazo 

recursal, conforme consta, Id. 12340620. Assim, diante da informação da 

quitação do débito, o feito deve ser extinto pelo cumprimento integral da 

obrigação. Ante o exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO, por sentença, 

da QUITAÇÃO do débito contido na exordial, conforme informado (Id. 

12340620), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por 

consequência, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil. 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 ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, arquive-se em definitivo, tendo em vista que a Requerente 

dispensou a intimação da sentença, bem como renunciou ao prazo 

recursal, Id. 12340620. 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. Arquive-se com as baixas necessárias, tendo em vista a 

renúncia do prazo recursal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 
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as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000584-50.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

NAIARA GONCALVES DA PAZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA REZENDE PIMENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000584-50.2017.8.11.0009 EXEQUENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ EXECUTADO: MARIA 

LUCIA REZENDE PIMENTA Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

SUPREFÓS Industria e Comércio Ltda. e Naiara Gonçalves da Paz em face 

de Maria Lucia Rezende Pimenta, devidamente qualificadas nos autos. 

Fundamento e Decido. Infere-se dos autos que os Exequentes informaram 

a este juízo que o débito no valor de R$ 5.301,58 (cinco mil e trezentos e 

um reais e cinquenta e oito centavos) foi devidamente quitado, bem como 

requereu o arquivamento da presente ação, conforme consta da Certidão 

de Juntada do Requerimento de extinção do feito, Id. 12706481, bem como 

do Recibo de Baixa, Id. 12706578 e do Comprovante de Depósito, Id. 

12706578 e do Requerimento de extinção e da renúncia a intimação da 

sentença e do prazo recursal, Id. 12706572. Assim, diante da informação 

dos Exequentes referente a quitação do débito, Id. 12706578, o feito deve 

ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 

924, inciso II do NCPC. Diante disso, com fundamento no artigo 924, II, c.c. 

artigo 925 do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela EXTINÇÃO da 

presente EXECUÇÃO. 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 ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, arquive-se em definitivo, tendo em vista que a 

Requerente dispensou a intimação da sentença, bem como renunciou ao 

prazo recursal, Id. 12706572. 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. Arquive-se com as baixas necessárias, tendo em vista a 

renúncia do prazo recursal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010507-15.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARLI PEREIRA DE ALMEIDA, 

GILMAR CORREIA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência 

do Juizado Especial Reclamada requer o acolhimento da preliminar de 

incompetência do Juizado em razão da necessidade de prova pericia. 

Desta forma, opino pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do 

Juizado Especial Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade 

suficiente para afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. 

III - FUNDAMENTAÇÃO Avaliado os autos, verifica-se que se encontra 

maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Destaco que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo e a parte Reclamante está em 

evidentemente posição de hipossuficiência. Assim, inverto o ônus da 

prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos morais e materiais em razão 

do corte indevido de energia. Alega a reclamante que ficou com 

fornecimento de energia de sua unidade consumidora nº 6/516232-6 

suspenso por mais de 24 horas, mesmo estando em dias com o pagmento 

das faturas. Afirma que necessita de energia para manter o leite 

refrigerado, pois depende da venda dele para o sustento de sua família. 

Que tentou por diversas vezes entrar em contato com a reclamada para o 

restabelecimento da energia. Contudo não teve sucesso,que após mais de 

24 horas sem energia contratou de seu bolso profissional para 

restabelecer a energia em sua propriedade no sábado pela manhã, e que 

os técnicos da reclamada somente vieram às 15h50min do sábado, quase 

35 horas após a suspensão da energia Assim, requer a reclamante a 

condenação pelos danos morais e materiais sofridos, sendo que o leite de 

sua produção ficou impróprio para consumo, bem como o custo do técnico 

contratado. Em contestação a parte Reclamada alega que não houve a 

suspensão dos serviços, requer a improcedência dos pedidos. 

Analisando o conjunto probatório elencado nos autos, bem como a 

alegações das partes, verifico que a parte reclamante tem razão quanto à 

sua pretensão. Ao analisar os autos percebe-se que não há nenhum 

documento ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral. A reclamada afirma que não houve 

o corte,contudo em documento fornecido pela mesmo há registro de 

reclamação de suspensão, bem como de saída de técnico para a solução 

do problema (elo rompido – id 4335281) na data referência pelos 

documentos acostados na inicial. Em contrapartida, a reclamante anexa 

aos autos documentos comprovando os danos materiais sofridos (id 

2913724/2913722), sendo que a empresa reclamada nada aduz quanto a 

eles. Os fatos alegados são, respectivamente, impeditivos e extintivos do 

direito da parte autora, sendo ônus do reclamado comprovar que não 

houve falha na prestação dos serviços. Sabe-se que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial e indispensáveis à manutenção da vida, 

devendo o seu fornecimento ser contínuo. Estando a reclamante em dia 

com suas faturas não há como se considerar razoável o prazo de 

superior a 35 horas sem o fornecimento de energia, principalmente por ter 

causado prejuízos ao labor e à família dos reclamantes. Evidente que a 

parte autora tentou solucionar seu problema com a empresa reclamada, 

porém, de nada adiantou. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE MANTER O 

SERVIÇO ADEQUADO. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO 

DA CONTINUIDADE OU DA PERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO ESSENCIAL. QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. A 

concessionária tem o dever legal de manter o fornecimento de energia 

elétrica de forma contínua e adequada, em observância às normas 

regulamentares de prestabilidade, sob pena de responder pelos danos 

oriundos da má prestação de seus serviços, nos termos dos arts. 20, § 2º 

e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A norma que 

regulamenta a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, 

disposta no art. 176, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

determina que, na hipótese dos autos, a distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento no prazo máximo de 24 horas, o que foi descumprido no 

caso concreto, visto que o Autor ficou mais de 72 horas sem energia 

elétrica. Portanto, está caracterizada a inadequação do serviço de 

fornecimento de energia elétrica prestado, o que, por si só, causa danos 

ao consumidor, em razão da privação de serviço público essencial, sujeito 

ao princípio da continuidade, por indispensável ao atendimento das 

necessidades básicas da vida privada, social e urbana. A determinação 

do valor da indenização, sendo a lei omissa a esse respeito (art. 4º da 

LINDB), regula-se a partir de parâmetros monetários adotados pela 

jurisprudência, bem como de acordo princípios gerais do direito, analogia, 

costumes e eqüidade. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização, corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir desta decisão, 

com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 
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do STJ, em consonância com o art. 398 do Código Civil atende aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. DERAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069729580, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 

15/09/2016) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a 

falha na prestação dos serviços pela empresa reclamada que demorou 

mais de 03 dias para restabelecer o fornecimento de energia na residência 

da reclamante. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Em relação ao pedido de danos materiais, 

o pedido de devolução do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais)referente ao conserto para restabelecimento de energia e ao valor 

de R$579,60 (quinhentos e setenta e nove e sessenta) merece 

acolhimento, posto a culpa exclusiva da reclamada perante a situação 

sofrida pelos reclamantes. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a Reclamada a restituir o valor de R$ 759,60 (setecentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de 1% 

a.m. e correção monetária (IBGE), a partir de 02/09/2016; e b) CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento da importância de R$4000,00 (quatro mil reais) 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação e correção monetária (IBGE) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. COLÍDER, 17 de 

maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010507-15.2016.8.11.0009. REQUERENTE: MARLI PEREIRA DE ALMEIDA, 

GILMAR CORREIA DE ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em 

atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, norteadores dos 

Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a 

teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência 

do Juizado Especial Reclamada requer o acolhimento da preliminar de 

incompetência do Juizado em razão da necessidade de prova pericia. 

Desta forma, opino pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do 

Juizado Especial Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade 

suficiente para afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. 

III - FUNDAMENTAÇÃO Avaliado os autos, verifica-se que se encontra 

maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Destaco que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo e a parte Reclamante está em 

evidentemente posição de hipossuficiência. Assim, inverto o ônus da 

prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos morais e materiais em razão 

do corte indevido de energia. Alega a reclamante que ficou com 

fornecimento de energia de sua unidade consumidora nº 6/516232-6 

suspenso por mais de 24 horas, mesmo estando em dias com o pagmento 

das faturas. Afirma que necessita de energia para manter o leite 

refrigerado, pois depende da venda dele para o sustento de sua família. 

Que tentou por diversas vezes entrar em contato com a reclamada para o 

restabelecimento da energia. Contudo não teve sucesso,que após mais de 

24 horas sem energia contratou de seu bolso profissional para 

restabelecer a energia em sua propriedade no sábado pela manhã, e que 

os técnicos da reclamada somente vieram às 15h50min do sábado, quase 

35 horas após a suspensão da energia Assim, requer a reclamante a 

condenação pelos danos morais e materiais sofridos, sendo que o leite de 

sua produção ficou impróprio para consumo, bem como o custo do técnico 

contratado. Em contestação a parte Reclamada alega que não houve a 

suspensão dos serviços, requer a improcedência dos pedidos. 

Analisando o conjunto probatório elencado nos autos, bem como a 

alegações das partes, verifico que a parte reclamante tem razão quanto à 

sua pretensão. Ao analisar os autos percebe-se que não há nenhum 

documento ofertado pela instituição promovida capaz de desconstituir, 

extinguir ou modificar o direito autoral. A reclamada afirma que não houve 

o corte,contudo em documento fornecido pela mesmo há registro de 

reclamação de suspensão, bem como de saída de técnico para a solução 

do problema (elo rompido – id 4335281) na data referência pelos 

documentos acostados na inicial. Em contrapartida, a reclamante anexa 

aos autos documentos comprovando os danos materiais sofridos (id 

2913724/2913722), sendo que a empresa reclamada nada aduz quanto a 

eles. Os fatos alegados são, respectivamente, impeditivos e extintivos do 

direito da parte autora, sendo ônus do reclamado comprovar que não 

houve falha na prestação dos serviços. Sabe-se que o fornecimento de 

energia elétrica é essencial e indispensáveis à manutenção da vida, 

devendo o seu fornecimento ser contínuo. Estando a reclamante em dia 

com suas faturas não há como se considerar razoável o prazo de 

superior a 35 horas sem o fornecimento de energia, principalmente por ter 

causado prejuízos ao labor e à família dos reclamantes. Evidente que a 

parte autora tentou solucionar seu problema com a empresa reclamada, 

porém, de nada adiantou. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE MANTER O 

SERVIÇO ADEQUADO. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO 

DA CONTINUIDADE OU DA PERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO ESSENCIAL. QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. A 

concessionária tem o dever legal de manter o fornecimento de energia 

elétrica de forma contínua e adequada, em observância às normas 

regulamentares de prestabilidade, sob pena de responder pelos danos 

oriundos da má prestação de seus serviços, nos termos dos arts. 20, § 2º 

e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A norma que 

regulamenta a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, 

disposta no art. 176, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

determina que, na hipótese dos autos, a distribuidora deve restabelecer o 

fornecimento no prazo máximo de 24 horas, o que foi descumprido no 

caso concreto, visto que o Autor ficou mais de 72 horas sem energia 

elétrica. Portanto, está caracterizada a inadequação do serviço de 

fornecimento de energia elétrica prestado, o que, por si só, causa danos 

ao consumidor, em razão da privação de serviço público essencial, sujeito 

ao princípio da continuidade, por indispensável ao atendimento das 

necessidades básicas da vida privada, social e urbana. A determinação 

do valor da indenização, sendo a lei omissa a esse respeito (art. 4º da 

LINDB), regula-se a partir de parâmetros monetários adotados pela 

jurisprudência, bem como de acordo princípios gerais do direito, analogia, 

costumes e eqüidade. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização, corrigido monetariamente pelo IGP-M a partir desta decisão, 

com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% 

ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 367 de 755



do STJ, em consonância com o art. 398 do Código Civil atende aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. DERAM PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70069729580, Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 

15/09/2016) O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a 

falha na prestação dos serviços pela empresa reclamada que demorou 

mais de 03 dias para restabelecer o fornecimento de energia na residência 

da reclamante. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Em relação ao pedido de danos materiais, 

o pedido de devolução do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta 

reais)referente ao conserto para restabelecimento de energia e ao valor 

de R$579,60 (quinhentos e setenta e nove e sessenta) merece 

acolhimento, posto a culpa exclusiva da reclamada perante a situação 

sofrida pelos reclamantes. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 

487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a Reclamada a restituir o valor de R$ 759,60 (setecentos e 

cinquenta e nove reais e sessenta centavos), acrescidos de juros de 1% 

a.m. e correção monetária (IBGE), a partir de 02/09/2016; e b) CONDENAR 

a Reclamada ao pagamento da importância de R$4000,00 (quatro mil reais) 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação e correção monetária (IBGE) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. COLÍDER, 17 de 

maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000818-32.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

CARVALHO DIAS - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se 

apresenta imprescindível a realização de perícia no medidor para solução 

do presente litígio. Ora, no caso, o Reclamante sustenta que não utilizou 

os valores cobrados em faturas, alegando que houve inversão quando da 

cobrança pelo “horário de ponta”. Por outro lado a Reclamada sustenta 

que houve cobrança normal conforme regramento da ANEEL, não fazendo 

alusão a defeito no medidor. Entretanto, o reclaamnte alega que há defeito 

no medidor e este gerou faturamento superior ao seu consumo, ou seja, 

para que se resolva o conflito, imperioso realização tanto nas instalações 

do reclamante quanto no medidor em referência por meio do competente 

perícia. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar ações 

que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º da Lei 

9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. EXTINÇÃO DO 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO 

MEDIDOR DE LUZ. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006962138, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes 

da Silva, Julgado em 27/07/2017). TJ-RS - Recurso Cível 71006962138 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 04/08/2017 Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia para comprovar 

a irregularidade dos valores cobrados pela ré ou do medidor, outro 

caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de 

menor complexidade. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

COLÍDER, 17 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002103-60.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AVANDI DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002103-60.2017.8.11.0009. REQUERENTE: AVANDI DOS SANTOS 

BRAGA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios 

da celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais 

Cíveis, deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - PRELIMINAR Incompetência do Juizado Especial 

Reclamada requer o acolhimento da preliminar de incompetência do 

Juizado em razão da necessidade de prova pericia. Desta forma, opino 

pelo não acolhimento da preliminar de Incompetência do Juizado Especial 

Cível, por não vislumbrar no caso em tela complexidade suficiente para 

afastar o trâmite da ação segundo o rito da Lei 9.099/1995. III - 

FUNDAMENTAÇÃO Avaliado os autos, verifica-se que se encontra 

maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Destaco que a relação havida entre 

as partes é indiscutivelmente de consumo e a parte Reclamante está em 

evidentemente posição de hipossuficiência. Assim, inverto o ônus da 

prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos morais e materiais. Alega a 

reclamante que foi efetuada cobrança de valor elevado na fatura de 

energia elétrica com vencimento em 04/11/201 no valor de R$ 487,00 

(quatrocentos e oitenta e sete reais), superando a sua média de consumo 

de R$70,00. Alega ainda que após reclamação foi realizada a troca do 

medidor e que os valores das faturas subsequentes ficaram normalizados 

dentro da média de seu consumo. Da análise do consumo mensal do 

Reclamante verifica-se que perfazem verossímeis as assertivas no 

sentido de que existiu de fato uma irregularidade na medição do consumo. 

As faturas do mês contestado está muito acima da normalidade da faixa 
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de consumo da parte reclamante. As prestadoras de serviço público, 

como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais 

danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade 

de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para 

configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o 

evento e o dano (art. 14 do CDC). Da análise do consumo mensal da 

Reclamante verifica-se claramente uma enorme variação no registro, 

senão porque houve um salto do registro de 150/159/193kwh aferidos nos 

três meses anteriores para 66kwh para o mês de 10/2016, enquanto a 

média dos seis meses que antecederam o aumento foi de 143 Kwh. 

Mormente, afigura-se indiscutível que a Reclamante é hipossuficiente 

técnica e jurídica frente à Reclamada, que além de deter consigo todas as 

informações e estruturas técnicas acerca de sua atividade, é uma litigante 

constante em questões dessa natureza. Sendo assim, a solução mais 

adequada e equânime para o caso é que as cobranças correspondentes 

ao faturamento do mês 10/16 deve ser readequada de acordo com a 

média dos seis meses anteriores a elevação do consumo, perfazendo a 

importância equivalente 143 Kwh, ficando, desde já, desconstituído o 

débito cobrado, via de consequência. Quanto ao pedido de repetição do 

indébito do mês em questão 10/2016, o qual foi quitado na quantia de R$ 

487,66 (quatrocento e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), 

merece acolhida, devendo o valor ser restituído. Com relação à 

indenização por danos morais, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, 

o abalo a moral da parte Reclamante, que se sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, considerando que tentou solucionar o problema de 

forma administrativa e se viu totalmente frustrada. Tais fatos não podem 

ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, pois abalam 

qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando 

sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares 

normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da Reclamada de 

indenizar o usuário/consumidor lesado. Ante o exposto, opino pela 

PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos para CONDENAR a Reclamada 

a reembolsar a Reclamante o valor de R$975,32 (novecentos e setenta e 

cinco e trinta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a 

contar da data da propositura da ação e com juros de mora de 1% a.m. a 

partir do desembolso, e CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, com 

juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. COLÍDER, 17 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010414-52.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CONNIE REGINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010414-52.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: CONNIE REGINA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da 

celeridade e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

deixo de elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Conforme consta no id 9849964, as 

partes entabularam composição amigável sobre o objeto da presente 

demanda. O Artigo 487, III, b do Código de Processo Civil estabelece que: 

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a 

transação;” Isto posto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO da composição 

amigável firmada entre as partes para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO do presente 

Feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração da(o) Excelentíssima(o) Juiz(a) de Direito para homologação 

de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as 

partes, através de seus patronos. Luciana gomes de Freitas Juíza Leiga 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. COLÍDER, 17 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HONORIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002306-22.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOSE HONORIO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. SENTENÇA I - RELATÓRIO Em atenção aos princípios da celeridade 

e da informalidade, norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de 

elaborar o relatório da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 

9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Avaliado os autos, verifica-se que se 

encontra maduro para julgamento, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Destaco que a relação 

havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo e a parte 

Reclamante está em evidentemente posição de hipossuficiência. Assim, 

inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso 

VIII, do CDC. Trata-se de Ação de Indenização por Danos morais e 

materiais em razão do corte indevido de energia. Alega a reclamante que 

ficou com fornecimento de energia de sua unidade consumidora nº 

6/515938-9 suspenso por mais de 3 dias, mesmo estando em dias com o 

pagamento das faturas. Afirma que necessita de energia para manter o 

leite refrigerado, pois depende da venda dele para o sustento de sua 

família e que ainda reside no imóvel rural. Que tentou por diversas vezes 

entrar em contato com a reclamada para o restabelecimento da energia. 

Contudo não teve sucesso, resultando na perda do leite até então retirado. 

Assim, requer a reclamante a condenação pelos danos morais e materiais 

sofridos, sendo que o leite de sua produção ficou impróprio para 

consumo, bem como o custo do técnico contratado. Em contestação a 

parte Reclamada alega que não houve a suspensão dos serviços e que 

se o mesmo ocorreu foi em decorrência do mau tempo, requer a 

improcedência dos pedidos. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos, bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante tem razão quanto à sua pretensão. Ao analisar os autos 

percebe-se que não há nenhum documento ofertado pela instituição 

promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral. 

A reclamada afirma que não houve o corte, contudo em documento 

fornecido por ela há registro de reclamação de suspensão, nos dias 

indicados pelo reclamante em incial, além de diversos outos registros de 
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suspensão de energia corroborando com a versão do reclamante. Em 

contrapartida, a parte reclamante anexa aos autos diversos protocolos 

não contestados pela reclamada, bem como documentos comprovandos 

os danos materiais sofridos (id 11097953/11098087), sendo que a 

empresa reclamada nada aduz quanto a eles. Os fatos alegados são, 

respectivamente, impeditivos e extintivos do direito da parte autora, sendo 

ônus do reclamado comprovar que não houve falha na prestação dos 

serviços. Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica é essencial e 

indispensáveis à manutenção da vida, devendo o seu fornecimento ser 

contínuo. Estando a parte reclamante em dia com suas faturas não há 

como se considerar razoável o prazo de superior a 3 dias sem o 

fornecimento de energia, principalmente por ter causado prejuízos ao labor 

e à família do reclamante, conforme art. 176, II da Resolução da ANEEL 

414/2010. Evidente que a parte autora tentou solucionar seu problema com 

a empresa reclamada, porém, de nada adiantou. Esse é o entendimento 

que tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO ADEQUADO. DIREITOS 

BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU DA 

PERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. A concessionária tem o dever legal de 

manter o fornecimento de energia elétrica de forma contínua e adequada, 

em observância às normas regulamentares de prestabilidade, sob pena de 

responder pelos danos oriundos da má prestação de seus serviços, nos 

termos dos arts. 20, § 2º e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. A norma que regulamenta a prestação do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, disposta no art. 176, inciso I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, determina que, na hipótese dos autos, 

a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo máximo de 24 

horas, o que foi descumprido no caso concreto, visto que o Autor ficou 

mais de 72 horas sem energia elétrica. Portanto, está caracterizada a 

inadequação do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado, o 

que, por si só, causa danos ao consumidor, em razão da privação de 

serviço público essencial, sujeito ao princípio da continuidade, por 

indispensável ao atendimento das necessidades básicas da vida privada, 

social e urbana. A determinação do valor da indenização, sendo a lei 

omissa a esse respeito (art. 4º da LINDB), regula-se a partir de 

parâmetros monetários adotados pela jurisprudência, bem como de acordo 

princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. O valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M a partir desta decisão, com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento 

danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, em consonância com o art. 

398 do Código Civil atende aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70069729580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/09/2016) O dano moral é in re 

ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos serviços pela 

empresa reclamada que demorou mais de 03 dias para restabelecer o 

fornecimento de energia. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Em relação ao pedido de danos materiais, 

o pedido de devolução do valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) 

referente ao leite perdido, merece acolhimento, posto a culpa exclusiva da 

reclamada perante a situação sofrida pelos reclamantes. Ante o exposto, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE, a pretensão 

contida na inicial para: a) CONDENAR a Reclamada a restituir o valor de R$ 

R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), acrescidos de juros de 1% a.m. e 

correção monetária (IBGE), a partir de 15/10/2017; e b) CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais) 

a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação e correção monetária (IBGE) a partir desta data (súmula 

362 do STJ). Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, 

aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da 

Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por 

decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença 

proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. COLÍDER, 17 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001649-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ANTONIO DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001649-80.2017.8.11.0009 REQUERENTE: RICARDO ANTONIO DA SILVA 

DIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Ricardo Antônio da Silva Dias 

em face de Telefônica Brasil S.A., devidamente qualificados nos autos. 

DECIDO. Infere-se dos autos que o Requerido comprovou o pagamento (Id. 

11377012), bem como a baixa da restrição (Id. 11377009) de que cumpriu 

com acordo, conforme foi realizado em audiência (Id. 10751928) e 

homologado por sentença – Id. 10865716 e posteriormente trânsito em 

julgado – Id. 11401940, e a parte Requerente tendo sido cientificada do 

pagamento Id. 11584403. Assim, diante da informação do Requerido 

referente ao cumprimento do acordo e da ciência do Requerente, deve o 

feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Posto isso, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

EXTINÇÃO da presente EXECUÇÃO. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000264-63.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

QUERCIO RIBEIRO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000264-63.2018.8.11.0009 REQUERENTE: QUERCIO RIBEIRO LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 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 
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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. 

12612841, dentro do prazo legal, Id. 12769251, e por sua vez o 

Requerente impugnou, Id. 12704711. Das preliminares. Da incompetência. 

As partes suscitam preliminar de incompetência em razão da necessidade 

de perícia grafotécnica, prova está incompatível com o rito do juizado 

especial. Entretanto, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível 

verificar a semelhança das assinaturas, sendo desnecessário perícia 

aprofundada. Todavia 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. Da Ausência de interesse 

de agir. Em preliminar a Requerida, arguiu a ausência do interesse de agir 

por falta de prévia provocação administrativa, ausência essa a qual não 

merece acolhimento, tendo em vista que a parte não está obrigada a 

discussão administrativa para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter 

livre acesso ao Judiciário para a defesa dos seus direitos, em sendo 

assim rejeito a preliminar de interesse de agir. Do mérito. Trata-se de Ação 

de Inexistência de Débitos c.c. indenização por danos morais ajuizada por 

Quercio Ribeiro Lima em face do Banco Bradesco S.A, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 266,51 – contrato nº. 

4224630147393000 nos órgãos de restrição ao crédito por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta o extrato Default Empresa - 

SCPC, emitido através de site de informações confidenciais, datado de 

08.02.2018. 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. Não houve audiência de 

conciliação. Por sua vez, na contestação apresentada, Id. 1262841 a 

Requerida, em sede de preliminar contestou pela ausência da condição da 

ação e falta de interesse de agir, pelo fato da parte não tentar resolver a 

situação de forma administrativa, e ainda contesta pela incompetência do 

juizado especial, pela necessidade de realização da perícia grafotécnica, 

e no mérito, contestou em suma, pelo exercício regular do direito, tendo em 

vista a existência contratual entre as partes mediante Proposta de Adesão 

– Bradescard datado de 09.11.2012, e para comprovar anexa o contrato e 

faturas, Id. 12612849 e 12612900, respectivamente. Ainda contesta pela 

litigância de má-fé, pelo fato da parte alterar a verdade dos fatos, e ao 

final contestou pela improcedência da ação. Contudo a Requerente, 

impugnou, 12704711, os documentos trazidos na contestação, 

desconhecendo a assinatura, bem como impugnou pela incompetência do 

juizado especial, diante da necessidade de perícia grafotécnica, e ao final 

pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos, 

evento 15438656. Pois muito bem, examinando o conjunto probatório, 

verifica-se que a assinatura aposta nos documentos apresentados pela 

Requerida, Id. 12612849, guardam grafia semelhante com aquela anexada 

Id. 11743200. 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. 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 de Inexistência de Débitos 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, e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pela rejeição das 

preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da 

exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, e na forma e 

fundamentação supra, opino pela condenação da parte Requerente a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 10% do valor da causa 

a ser revertido em favor da parte Requerida, na forma do artigo 81, do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, 

condeno na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, o Requerente ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa, verba que será paga em benefício dos Procuradores da 

Requerida. 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 n. 

9.099/95, submeto o Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

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. Alfim, com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, tal conduta 

deve ser reprimida energicamente, não só pela reprovabilidade, mas 

sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e 

até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição 

e a protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, 

tem, inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, 

bem como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada 

com o intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do 

Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público 

ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 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 Código Penal. Por 

consequência, em interpretação conforme a constituição do art. 5º, inciso 

II, do Código de Processo Penal, vedada a requisição de instauração de 

inquérito policial de ofício por parte da autoridade judiciária, em obediência 

ao sistema acusatório previsto no art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, 

LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da CRFB/88, 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 (art. 319 do Código Penal). DETERMINO a inserção 

do nome da parte autora e do seu advogado no cadastro de condenados 

por ato de litigância de má-fé deste Juízo. Oficie-se à Corregedoria-Geral 

da Justiça para conhecimento e providências julgadas pertinentes. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-11.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001964-11.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA ANTONIA MOREIRA 

MARTINS REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de Reclamação Cível onde a parte autora 

alega que em 14.11.2016 adquiriu um aparelho de TV, marca Samsung, 

32’’, modelo UN32J400 LED, fabricado pela reclamada SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, pelo valor de R$ 1.660,00 (Hum Mil 

Seiscentos e Sessenta Reais). E que o referido aparelho apresentou 

vício/defeito, sendo enviado para a assistência técnica, onde foi elaborado 

laudo técnico onde consta que aparelho foi entregue à assistência técnica 

com o display trincado, o que denotou o uso inadequado do equipamento, 

situação não coberta pela garantia. O autor não concorda com a 

conclusão apresentada. 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. Não obstante os valiosos 

argumentos da parte autora, seu pleito não tem como ser acolhido. 

Denota-se do laudo juntado à inicial que a assistência técnica constatou 

no aparelho display trincado, o que caracteriza mau uso, hipótese que 

exclui a cobertura de garantia, e ainda denota-se do documento de coleta 

de mercadoria para encaminhamento à assistência técnica autorizada feita 

pela loja Eletromar Móveis e eletrodomésticos Ltda. Juntado na 

contestação verifica-se que a TV já foi encaminhada para a assistência 

técnica autorizada com o display trincado. Em que pese a existência de 

relação consumerista entre as partes, a inversão do ônus da prova não 

desonera a parte autora da produção mínima de prova capaz de amparar 

os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso, o autor não trouxe 

aos autos provas a induzir pela conclusão de defeito de fabricação, 

contrariando o laudo apresentado. Essas premissas forçam reconhecer 

que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Neste sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ROÇADEIRA. ALEGADO 

DEFEITO NO PRODUTO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. 

ORDEM DE SERVIÇO QUE RETRATA HIPÓTESE DE MAU USO. DANO 

MORAL INOCORRENTE. DISSABOR COTIDIANO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE 

DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71007314776, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 22/02/2018) Ante o exposto, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, 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. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002026-51.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEO MICHELITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002026-51.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ZAQUEO MICHELITE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Preliminar – Incompetência 

absoluta: Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de perícia. Pois bem. Trata-se 

de Ação Declaratória de inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, onde a parte Reclamante alega a ter recebido fatura que não 

concorda por se tratar de fatura eventual – por recuperação de consumo. 

A Reclamada alegou que detectou um “desvio de energia no ramal de 

entrada” na UC da Reclamante, o que, segundo a empresa, acarretava no 

registro um menor consumo de energia da unidade. Afirma que após 

sanada a irregularidade o registro de consumo aumentou de forma 

considerável. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. Da análise da documentação que instrui os autos permite 

constatar que houve cobrança de valor referente à vistoria unilateral pela 

Reclamada que não encontra justificativa plausível à vista da ausência de 

pressupostos legais para realização de mencionada vistoria. Trata-se de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.886,83 (um mil oitocentos e 

oitenta e seis reais e oitenta e três centavos). A demandada, a título de 

argumentação para rebater as alegações da Reclamante, informa que de 

fato, na data 04/06/2017 prepostos da Requerida procederam a vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectaram indício da existência de irregularidade, qual 

seja “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”. A Reclamada alega 

que agiu nos exatos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL ao 

elaborar o Termo de Ocorrência de Inspeção –TOI. Contudo, em que pese 

a Reclamada ter colacionado aos autos o TERMO acima mencionado, esta 

não comprovou o cumprimento ao estabelecido na Resolução nº 414/2010, 

notadamente no disposto no art. 129, § 5º e 7º, aos quais assim dispõe: 

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. § 5o Nos casos 

em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 7o Na hipótese do § 6o, 

a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante 

comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, 

data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso 

deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado. Vale dizer, a Reclamada não comprovou a forma a qual 

acondicionou o medido a ser periciado (§5º), a notificação da Reclamante 

para o acompanhamento da perícia (§7º) e, por fim, que o laudo fora 

realizado por autoridade competente e isenta. A omissão em obedecer as 

regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à época do fato), que, diga-se 

de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 

9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, 

macula os procedimentos levados a efeito pela Reclamada na exata 

medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. Logo, não se pode referendar o procedimento levado a 

efeito pela Reclamada. Para que seja feita a cobrança do consumo 

pretérito e sua devida recuperação é necessário que a Reclamada atenda 

as exigências do regulamento da ANEEL, conforme traz a jurisprudência: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM 

PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE NÃO 

OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 414/2010 DA 
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ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. DECLARAÇÃO DO 

INDÉBITO QUE SE IMPÕE. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

AO DEFINIR PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE, ESTABELECE QUE A DISTRIBUIDORA, NOS CASOS EM 

QUE HOUVER NECESSIDADE DE RETIRADA DO MEDIDOR, DEVE NÃO SÓ 

ACONDICIONAR O EQUIPAMENTO EM INVÓLUCRO ESPECÍFICO, A SER 

LACRADO NO ATO DA RETIRADA, MEDIANTE ENTREGA DE 

COMPROVANTE AO CONSUMIDOR OU ÀQUELE QUE ACOMPANHAR A 

INSPEÇÃO, O QUE FOI OBSERVADO NA ESPÉCIE, MAS ENCAMINHÁ-LO, 

POR MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO, PARA REALIZAÇÃO DE 

AVALIAÇÃO TÉCNICA (§ 5º DO ART. 129), COM COMUNICAÇÃO AO 

"CONSUMIDOR, POR ESCRITO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO, COM PELO 

MENOS 10 (DEZ) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, O LOCAL, DATA E HORA DA 

REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA, PARA QUE ELE POSSA, CASO 

DESEJE, ACOMPANHÁ-LA PESSOALMENTE OU POR MEIO DE 

REPRESENTANTE NOMEADO" (§ 7º DO ART. 129), ATÉ PORQUE TAL 

AVALIAÇÃO TÉCNICA, MESMO QUE REALIZADA PELO LABORATÓRIO 

DO FORNECEDOR, HÁ DE SER IMPLEMENTADA COM PESSOAL 

TECNICAMENTE HABILITADO E EQUIPAMENTOS CALIBRADOS CONFORME 

PADRÕES DO ÓRGÃO METROLÓGICO, DEVENDO O PROCESSO TER 

CERTIFICAÇÃO NA NORMA DA ABNT NBR ISO 9001 (§ 6º DO ART. 129). 

CONSEGUINTE, ANTE A AUSÊNCIA, IN CASU, DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO QUE DETERMINA DO § 7º 

DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL, 

EVIDENCIADA ESTÁ A NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE 

CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE REALIZADO PELO 

FORNECEDOR, COM O QUE RESTA FULMINADA A DECORRENTE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NAQUELE ALICERÇADA. MESMO QUE 

ASSIM NÃO FOSSE, AD ARGUMENTANDUM TANTUM, INVIÁVEL SE 

MOSTRA A VALIDAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PRETENDIDA 

PELA RÉ. ISSO PORQUE NÃO HÁ, NO REFERIDO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, NEM EM QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA 

CARREADO AOS AUTOS, O MENOR ADMINÍCULO DE PROVA A REVELAR 

OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELA RÉ, PARA - AO ADOTAR O 

CRITÉRIO INSCULPIDO NO ART. 130, IV, IN FINE, DA RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL - DEFINIR AS DIFERENÇAS DE ENERGIA FATURADAS 

A MENOR. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 70053833083, QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO RS, RELATOR: RICARDO BERND, JULGADO EM 30/03/2016) (GRIFEI) 

ENERGIA ELÉTRICA. AVARIA NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera 

existência de avaria no medidor de energia elétrica, por si só, não 

comprova a mensuração a menor do consumo. Para proceder à 

recuperação de consumo pretérito, é indispensável prova de registro a 

menor do consumo real. 2. A configuração do dano moral exige grave 

ofensa à dignidade da pessoa humana. A cobrança indevida não causa, 

por si só, dano moral. 3. Em se tratando de causa em que não há 

condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 

apreciação equitativa do juiz. Hipótese em que os honorários devem ser 

mantidos. Negado seguimento aos recursos. (TJRS, Apelação Cível nº 

70053929949, Rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, 22ª Câm. Cível, j. 

em 01.10.2013 A discrepância da quantidade de energia elétrica faturada 

com as que vinham sendo cobradas nos outros meses deixam aflorar as 

inconsistências no agir da demandada, traduzindo-se em conduta abusiva 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica, ensejando direito à reparação por 

dano extrapatrimonial. Dessa forma, não comprovada sua regularidade 

pela Reclamada e não demonstrada hipótese de engano justificável ao 

realizar a cobrança, é que impõe o acolhimento do pedido da Reclamante. 

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÉTRICA. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E 

MULTA. NÃO DEMONSTRADA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. 

AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA HAVIDO BENEFÍCIO DO 

CONSUMIDOR. INCABÍVEL COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

NO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ILÍCITA. CABÍVEL 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. A parte ré pede provimento ao 

recurso para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de 

repetição do indébito em dobro da quantia cobrada a título de recuperação 

de consumo e multa por irregularidade e troca do aparelho medidor de 

energia. Alega, ainda, que o valor da condenação é extra petita, visto que 

abarca valor total das faturas dos meses em que a suposta dívida foi 

cobrada, e não somente a quantia contestada na presente ação. Contudo, 

pela análise dos documentos de fls. 32/34, verifica-se que a parte autora 

pagou, a título de dívida, 04 parcelas de 204,22, perfazendo o montante 

total de R$816,88, conforme determinado em sentença de primeiro grau, 

inexistindo, portanto, erro material na referida decisão. Cabe ressaltar que, 

embora afirme a concessionária que a parte autora tenha adulterado o 

medidor para benefício próprio, não resta demonstrado, nos autos, o 

benefício do consumidor, por não acostado histórico de consumo da 

unidade em questão, ônus que cabia à ré, nos termos do art. 333, inciso II, 

do CPC. Ademais, pelas fotos anexadas às fls. 103/104 não é possível 

verificar a avaria alegada pela requerida, mostrando-se inexigível o 

pagamento de multa relativa à avaria e à troca do aparelho. Outrossim, não 

merece prosperar a alegação de legalidade da suspensão de serviço no 

caso concreto, haja vista o caráter público e essencial do serviço de 

água, sendo o inadimplemento do mesmo ilícito, conforme entendimento 

fixado pelo STJ e pelas Turmas Recursais Cíveis. Assim, por mais que os 

atos da concessionária gozem de presunção de veracidade e legitimidade, 

merece ser desconstituído o débito de R$816,88 cobrado a título de 

recuperação de consumo e multa, por inexistir comprovação do prejuízo 

ocasionado à concessionária, bem como a suposta avaria encontrada no 

aparelho medidor. Visto que a referida quantia foi paga 04 parcelas de 

R$204,22, conforme documentos de fls. 32/24, por não comprovada sua 

regularidade pela requerida e não demonstrada hipótese de engano 

justificável da requerida ao realizar a cobrança, é cabível sua devolução 

em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, perfazendo o 

montante de R$1.633,76. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO”. (Recurso Cível Nº 71005183439, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 23/04/2015) No que tange aos danos morais não há como 

acolher o pedido vez que, na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela parte autora não configuram causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis. Não se está, contudo, dizendo, com isso, que a Reclamante 

não sofreu transtornos e frustração. Reconhece-se que a situação 

atravessada é capaz de ensejar extremo desconforto. Entretanto, não 

alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de modo 

a ensejar reparação. Cuida-se, na verdade, de mero aborrecimento 

comum à vida em relação, não indenizável, portanto. DISPOSITIVO Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da presente Reclamação Cível e, em 

consequência: a) CONFIRMO a tutela de urgência concedida no ID 

10625098 dos autos; b) DECLARO inexigível o débito referente à fatura 

impugnada nestes autos, com referência à recuperação de consumo no 

valor de R$ 1.886,83 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e 

três centavos), com vencimento em 30/10/2017. Sem custas e honorários 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE 

os presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001392-55.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ELIEL COSENDEY DE SOUZA 

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. MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. 

Trata-se de reclamatória cível onde a parte autora alega que efetuou a 

construção de linha de alta tensão em sua propriedade rural, requerendo 

ressarcimento da construção da rede particular realizada pelo reclamante 

no valor de R$ 11.805,00 (onze mil, oitocentos e cinco reais), para a 

integração ao programa LUZ PARA TODOS, pois, uma vez incorporada, o 

qual foi negado pela Reclamada. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora, pois é patente a abusividade da negativa de 

ressarcimento da construção da rede particular, havendo inegavelmente o 

enriquecimento sem causa da concessionária Com efeito, a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 300 e 

302 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Pois bem, considerando a relação de consumo que 

envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código 

de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são 

notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Aliás, restou 

comprovado que o Reclamante obedeceu todo o trâmite exigido pela 

Reclamada, apresentando projeto de extensão de rede de distribuição em 

sua propriedade, o qual foi devidamente aprovado pela Concessionária. 

Trata-se, na verdade, de uma imposição que enseja enriquecimento sem 

causa à concessionária em caso de não ressarcimento. O direito à 

restituição decorre, atualmente, da Resolução Normativa da Aneel 

223/2003, que concede aos interessados a faculdade de construir as 

redes de eletrificação com seus próprios recursos para futuramente 

obterem a restituição dos investimentos realizados. Nesse contexto, não 

há como se negar o reembolso pretendido, visto que a edificação em 

questão contribuiu para o patrimônio da reclamada, resultando em lucrativa 

fonte de receita, já que exige mensalmente do apelante o preço pelo uso e 

disposição da energia elétrica. O decreto 5.163/2004 que regulamenta a 

comercialização de energia elétrica e o processo de outorga de 

concessões e de autorizações de geração de energia elétrica estabelece: 

Art. 71. Conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL até outubro de 2005, 

as concessionárias de serviços públicos de distribuição deverão 

incorporar a seus patrimônios as redes particulares de energia elétrica 

que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de 

dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que exista interesse das 

partes em que sejam transferidas. § 1o Considera-se, para fins do 

disposto no caput, rede particular a instalação elétrica, em qualquer 

tensão, utilizada para o fim exclusivo de prover energia elétrica para 

unidades de consumo de seus proprietários e conectada em sistema de 

transmissão ou de distribuição de energia elétrica. § 2o As 

concessionárias de serviços públicos de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica deverão cientificar, até 30 de novembro de 2004, os 

proprietários de redes particulares conectadas a seus respectivos 

sistemas sobre o disposto no art. 15 da Lei no 10.848, de 2004, neste 

artigo e no ato da ANEEL que disciplinar a matéria. § 3o O proprietário de 

rede particular já instalada que não dispuser de ato autorizativo do poder 

concedente poderá requerê-lo até 30 de outubro de 2005, apresentando 

as informações e documentos que forem exigidos pela ANEEL, incluindo a 

comprovação da titularidade sobre os imóveis em que se situa a rede 

particular, ou da respectiva autorização de passagem. § 4o A ANEEL 

deverá expedir o ato autorizativo de que trata o § 3o até 31 de dezembro 

de 2005, desde que atendidas as condições requeridas para sua 

expedição. § 5o A partir de 1o de janeiro de 2006, as redes particulares 

que não dispuserem de ato autorizativo serão incorporadas ao patrimônio 

das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia 

elétrica, conforme as respectivas áreas de concessão, mediante 

processo formal a ser disciplinado pela ANEEL, observadas as seguintes 

condições: I - comprovação pela concessionária do cumprimento do 

disposto no § 2o; e II - avaliação prévia das instalações, para o fim de 

fixação do valor a ser indenizado ao titular da rede particular a ser 

incorporada. A ANAEEL definiu na Resolução Normativa nº 229/2006, que 

a Concessionária teria até a data de 31/12/2015, para incorporar as redes 

particulares. Art. 3° As redes particulares que não dispuserem de ato 

autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser 

incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou 

permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se 

responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais 

redes. Art. 9° A concessionária ou permissionária de distribuição deverá 

incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não 

dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área 

de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada 

dasunidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e 

Programas anuais de incorporação. Extrai-se que o ato normativo acima 

impõe as concessionárias o dever de incorporarem as redes elétricas 

particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, 

de maneira que com a incorporação da rede é que nasce para aquele que 

possui a rede particular o direito à restituição do valor aportado para 

construção. Nesse sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso definiu: 

TJ-MT - Apelação APL 00010064520108110055 15584/2017 (TJ-MT) Data 

de publicação: 08/05/2017 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO AO RESSARCIMENTO PELOS 

GASTOS COM A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional somente pode 

ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da 

concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é 

impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia 

elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O 

proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e manutenção da rede. (Ap 

15584/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) Com efeito, a participação financeira do consumidor no 

custeio da construção de rede de energia elétrica não é, por si só ilegal, 

uma vez que, o decreto 5.163/2004 regulamenta a questão. Dessa forma, 

resta claro que os casos regidos pelo Decreto Federal são aqueles em 

que há participação financeira do consumidor na construção da rede 

elétrica e logo após, está passava ao patrimônio da concessionária, não 

ganhando, pois, a natureza jurídica de bem particular. É cediço que a 

energia elétrica é um serviço público essencial, nos termos do artigo 10, I, 

da Lei nº 7.783/89. Assim, o serviço de distribuição de energia elétrica se 

configura em nosso ordenamento jurídico como serviço ou atividade 

essencial, ou seja, necessidade inadiável. Neste diapasão, conclui-se que 

energia elétrica é direito de todos e dever do Estado, que repassa esse 

dever às concessionárias e às permissionárias de energia elétrica, que de 

forma remunerada fornecem energia elétrica à população. A incorporação 

de redes de energia elétrica particulares constitui um excelente negócio 

para as concessionárias/permissionárias, visto que está se apropriam das 

redes, sem investir nenhum centavo, aproveitando tão somente do bônus. 

Por sua vez, o proprietário de rede elétrica, além de ter cumprido com o 

dever que caberia à concessionária/permissionária, ainda é compelido a 

entregar o fruto de seu esforço, que teve como objetivo o bem estar da 

população residente na localidade. Os tribunais vêm reprovando essa 

prática corriqueira das concessionárias/permissionárias de energia 

elétrica, determinando que restituam aos ex-proprietários de redes 

elétricas os valores desembolsados na implantação da rede, inclusive com 

juros e atualizado monetariamente. Neste sentido, seguem transcritas as 

seguintes ementas: “COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO 

DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE 

REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes 

particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a 

concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação 

para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de 

energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e 

instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado 

documentalmente.” (RAC nº 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da 

Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 
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28/09/2016) TJ-RO - Apelação APL 00015574520158220022 RO 

0001557-45.2015.822.0022 (TJ-RO) Data de publicação: 26/06/2017 

Ementa: Apelação cível. Indenização. Dano material. Rede. Eletrificação 

rural. Incorporação. Concessionária de energia. Resolução da ANEEL. 

Construção. Procedência. Valores gastos. Restituição. A Resolução n. 

229 da Aneel, que estabelece as condições gerais para a incorporação de 

redes particulares pelas concessionárias de energia, prevê, em seu art. 

3º, que as redes particulares deverão ser incorporadas ao patrimônio da 

respectiva concessionaria de distribuição. É devido o ressarcimento dos 

valores dispendidos com a construção da rede elétrica incorporada, sob 

pena de enriquecimento ilícito da concessionária, conforme previsão do 

ar t .  884 do Código Civ i l  .  (Apelação,  Processo n º 

0001557-45.2015.822.0022, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª 

Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Juiz Adolfo Theodoro, Data de 

julgamento: 21/06/2017) Nesse contexto, o reclamante deve ser 

ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, 

porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao 

consumidor. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I do NCPC, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 11.805,00 (onze mil, 

oitocentos e cinco reais), solicitado a título de ressarcimento pela 

construção da eletrificação rural, atualizado com juros simples de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do dispêndio financeiro 

(18/06/2014). Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-86.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA NAIARA BURILLI LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001862-86.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ROSEMIRA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: CARLA NAIARA BURILLI LOURENCO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Ante ao não comparecimento do 

Reclamado à audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela DECRETAÇÃO da REVELIA da parte. No caso 

vertente o Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. 

Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte autora o recebimento do valor de 

R$ 585,89 (quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) 

conforme se encontram nos documentos anexados. A reclamada, revel, 

deixou de comprovar a contratação dos serviços discutidos pelo 

reclamante, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia a teor do art. 

373, II do NCPC. No caso em exame, observa-se que a reclamada é 

devedora da parte autora, como faz prova os documentos anexos. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 585,89 (quinhentos e oitenta e cinco 

reais e oitenta e nove centavos), devendo esta importância ser atualizada 

pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento 

do aluguel não pago, com aplicação de multa de 2% (dois por cento). Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002002-23.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SIMPLICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002002-23.2017.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: VALERIA SIMPLICIO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Ante ao não comparecimento do 

Reclamado à audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela DECRETAÇÃO da REVELIA da parte. No caso 

vertente o Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. 

Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte autora o recebimento do valor de 

R$ 465,66 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis 

centavos), conforme se encontram nos documentos anexados. A 

reclamada, revel, deixou de comprovar a contratação dos serviços 

discutidos pelo reclamante, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia a 

teor do art. 373, II do NCPC. No caso em exame, observa-se que a 

reclamada é devedora da parte autora, como faz prova os documentos 

anexos. A pratica de agiotagem não restou evidenciado nos autos, 

tornando-se exigível o valor aposto nos documentos apresentadas junto à 

inicial. Nesse sentido: “EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

INVALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - AGIOTAGEM - FATOS 

DEPENDENTES DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE 

EMBARGOS DO DEVEDOR. - A chamada exceção de pré-executividade 

do título constitui a faculdade atribuída ao executado, de submeter ao juiz 

da execução, independentemente de penhora, determinadas matérias 

próprias aos embargos de devedor, limitada, porém, a sua abrangência 

temática, a matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do 

título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento 

independa de contraditório ou dilação probatória. - A eficácia abstrata 

reconhecida ao título é que explica seu comportamento na execução; aí 

está o segredo que o torna instrumento ágil e expedito capaz de permitir a 

realização da execução sem depender de qualquer nova demonstração 

do crédito. TJ-MG - 105250608174060011 MG 1.0525.06.081740-6/001(1) 

(TJ-MG) Data de publicação: 19/10/2006.”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NOTA PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória que 

atende aos requisitos legais constitui título executivo dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Logo, a mera alegação de agiotagem, sem 

comprovação, não desconstitui a obrigação representada pelo título de 

crédito. 2. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a 

defesa puder ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de 

produção de provas. In casu, para a demonstração das alegações da 

parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, o que 

se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo não provido.” TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020292653 (TJ-DF)Data de publicação: 04/08/2015.”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar a reclamada a 
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pagar ao reclamante o valor de R$ 465,66 (quatrocentos e sessenta e 

cinco reais e sessenta e seis centavos), devendo esta importância ser 

atualizada pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

vencimento do aluguel não pago. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-33.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000223-33.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ILZA ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, 

etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais. O autor manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 

4847356). POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) 

Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do 

CPC; b) Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA SANTANA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001863-71.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ROSEMIRA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: LUANA SANTANA CARDOSO Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Ante ao não comparecimento do 

Reclamado à audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela DECRETAÇÃO da REVELIA da parte. No caso 

vertente o Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. 

Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte autora o recebimento do valor de 

R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme se encontram nos 

documentos anexados. A reclamada, revel, deixou de comprovar a 

contratação dos serviços discutidos pelo reclamante, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do NCPC. No 

caso em exame, observa-se que a reclamada é devedora da parte autora, 

como faz prova os documentos anexos. A pratica de agiotagem não 

restou evidenciado nos autos, tornando-se exigível o valor aposto nos 

documentos apresentadas junto à inicial. Nesse sentido: “EXECUÇÃO - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INVALIDADE DOS TÍTULOS 

EXECUTIVOS - AGIOTAGEM - FATOS DEPENDENTES DE AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. - A chamada 

exceção de pré-executividade do título constitui a faculdade atribuída ao 

executado, de submeter ao juiz da execução, independentemente de 

penhora, determinadas matérias próprias aos embargos de devedor, 

limitada, porém, a sua abrangência temática, a matéria suscetível de 

conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e 

flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório 

ou dilação probatória. - A eficácia abstrata reconhecida ao título é que 

explica seu comportamento na execução; aí está o segredo que o torna 

instrumento ágil e expedito capaz de permitir a realização da execução 

sem depender de qualquer nova demonstração do crédito. TJ-MG - 

105250608174060011 MG 1.0525.06.081740-6/001(1) (TJ-MG) Data de 

publicação: 19/10/2006.”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA 

PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória que 

atende aos requisitos legais constitui título executivo dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Logo, a mera alegação de agiotagem, sem 

comprovação, não desconstitui a obrigação representada pelo título de 

crédito. 2. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a 

defesa puder ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de 

produção de provas. In casu, para a demonstração das alegações da 

parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, o que 

se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo não provido.” TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020292653 (TJ-DF)Data de publicação: 04/08/2015.”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 

devendo esta importância ser atualizada pelo INPC, com juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do vencimento do aluguel não pago. Sem 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001469-64.2017.8.11.0009. REQUERENTE: NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da questão processual pendente Defiro a 

assistência judiciária gratuita, diante da simples afirmação da parte ativa, 

nos termos do art. 4º, “caput”, da Lei 1.060/50, em não havendo nenhum 

motivo que a infirme ou argumentação em contrário, tendo em conta, 

outrossim, sua condição profissional de auxiliar de vendas, com 

rendimentos, em regra, a justificar o benefício. II.2 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. A preliminar 

arguida foi rejeitada, não havendo prejudiciais a serem analisadas. Com 
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isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

Requerente alega que, embora jamais tenha contratada com a Requerida, 

esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito. Diante dos 

transtornos suportados, pleiteia a declaração de inexistência do débito, 

bem como reparação pecuniária a título de danos morais. A demandada, 

devidamente citada, compareceu à audiência de conciliação (ID 

10138735), mas deixou de ofertar contestação, razão pela qual lhe aplico 

os efeitos da revelia, mormente o efeito material, nos termos do art. 319 do 

CPC, considerando não se tratar das situações do art. 320 do mesmo 

diploma legal. Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao demandante. Com efeito, 

restou incontroversa nos autos a contestada negativação junto aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito existente junto à parte passiva. 

Ocorre que, compulsando os autos do processo digital, verifico que, 

devido a revelia, a empresa reclamada não apresentou nenhum prova 

concreta e suficiente que pudesse justificar a existência e regularidade do 

débito apontado na inicial, sequer colacionando o contrato celebrado entre 

as partes ou mesmo elementos que indicassem a efetiva existência de 

relação jurídica entre as partes. Ora, a parte reclamada é responsável 

direta pela negativação indevida, mormente porque a ela competia o dever 

de cautela e verificação de eventual falha em seu sistema de contratação, 

cobrança e pagamentos. É certo, ademais, que a reclamada não trouxe 

qualquer elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial, e não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil a existência e exigibilidade da dívida questionada. Resta patente, 

portanto, o comportamento abusivo da parte reclamada. Assim, é medida 

que se impõe a declaração de inexistência do débito apontado na petição 

inicial, com a consequente retirada do nome da parte ativa do cadastro de 

inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em analogia ao § 3º, do 

art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 

86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros 

e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre 

as suas respectivas fontes. (...) § 3° O consumidor, sempre que encontrar 

inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata 

correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a 

alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.” 

(destacamos). No particular, verifico, ainda, a hipótese de dano moral 

indenizável, eis que os pressupostos da responsabilidade civil objetiva 

(conduta, dano e nexo causal) se mostram presentes, nos termos do art. 

14 da Lei 8.078/90, sem falar que os fatos reportados na inicial configuram 

efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros 

aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. De fato, a 

indevida negativação do nome do consumidor junto a órgãos de proteção 

ao crédito gera transtornos em sua vida social que afetam sua higidez 

psíquica, configurando-se, assim, o dever de indenizar. Trata-se, aliás, de 

dano moral in re ipsa, o qual dispensa comprovação concreta de 

sentimentos negativos, tais como dor, humilhação, vexame ou 

constrangimento. Na análise do quantum indenizatório a título de dano 

moral, devem-se observar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não configure 

enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência dos débitos apontados na inicial, nos valores de R$162,90 e 

R$75,64, determinando à empresa reclamada que proceda ao 

cancelamento da inscrição do nome do reclamante junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis; e 2. 

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de danos morais, devidos em favor da parte reclamante, 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ). Deferido o 

pedido de gratuidade judiciária, consoante fundamentação acima, sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

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. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 

2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010172-93.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010172-93.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA FEITOZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc., A obrigação foi satisfeita conforme comprovante juntado no ID 

11948140. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, c/c art. 924, II c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o competente ALVARÁ. Arquivem-se. 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001140-52.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARISLEI SANTIAGO CLARO 

DE GODOY REQUERIDO: SIMONE VIANA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Ante ao não comparecimento do 

Reclamado à audiência de conciliação, em consonância com o art. 20 da 

Lei nº 9.099/95, OPINO pela DECRETAÇÃO da REVELIA da parte. No caso 

vertente o Reclamado não apenas incorreu em revelia, mas, também em 

confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de impugnar as 

alegações e os documentos acostados à petição inicial pelo reclamante. 

Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte autora o recebimento do valor de 

R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme se encontram nos 
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documentos anexados. A reclamada, revel, deixou de comprovar a 

contratação dos serviços discutidos pelo reclamante, não se 

desincumbindo do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do NCPC. No 

caso em exame, observa-se que a reclamada é devedora da parte autora, 

como faz prova os documentos anexos. A pratica de agiotagem não 

restou evidenciado nos autos, tornando-se exigível o valor aposto nos 

documentos apresentadas junto à inicial. Nesse sentido: “EXECUÇÃO - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INVALIDADE DOS TÍTULOS 

EXECUTIVOS - AGIOTAGEM - FATOS DEPENDENTES DE AMPLA DILAÇÃO 

PROBATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. - A chamada 

exceção de pré-executividade do título constitui a faculdade atribuída ao 

executado, de submeter ao juiz da execução, independentemente de 

penhora, determinadas matérias próprias aos embargos de devedor, 

limitada, porém, a sua abrangência temática, a matéria suscetível de 

conhecimento de ofício ou à nulidade do título, que seja evidente e 

flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento independa de contraditório 

ou dilação probatória. - A eficácia abstrata reconhecida ao título é que 

explica seu comportamento na execução; aí está o segredo que o torna 

instrumento ágil e expedito capaz de permitir a realização da execução 

sem depender de qualquer nova demonstração do crédito. TJ-MG - 

105250608174060011 MG 1.0525.06.081740-6/001(1) (TJ-MG) Data de 

publicação: 19/10/2006.”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTA 

PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória que 

atende aos requisitos legais constitui título executivo dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Logo, a mera alegação de agiotagem, sem 

comprovação, não desconstitui a obrigação representada pelo título de 

crédito. 2. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a 

defesa puder ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de 

produção de provas. In casu, para a demonstração das alegações da 

parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, o que 

se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo não provido.” TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020292653 (TJ-DF)Data de publicação: 04/08/2015.”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 

devendo esta importância ser atualizada pelo INPC, com juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do vencimento do evento danoso. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-37.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001141-37.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARISLEI SANTIAGO CLARO 

DE GODOY REQUERIDO: JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Opino. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando a necessidade de produção de prova oral. Ante ao 

não comparecimento do Reclamado à audiência de conciliação, em 

consonância com o art. 20 da Lei nº 9.099/95, OPINO pela DECRETAÇÃO 

da REVELIA da parte. No caso vertente o Reclamado não apenas incorreu 

em revelia, mas, também em confissão ficta, uma vez que deixou de 

contestar a ação e de impugnar as alegações e os documentos acostados 

à petição inicial pelo reclamante. Passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

autora o recebimento do valor de R$ 9.282,00 (nove mil, duzentos e oitenta 

e dois reais), conforme se encontram nos documentos anexados. A 

reclamada, revel, deixou de comprovar a contratação dos serviços 

discutidos pelo reclamante, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia a 

teor do art. 373, II do NCPC. No caso em exame, observa-se que a 

reclamada é devedora da parte autora, como faz prova os documentos 

anexos. A pratica de agiotagem não restou evidenciado nos autos, 

tornando-se exigível o valor aposto nos documentos apresentadas junto à 

inicial. Nesse sentido: “EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 

INVALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - AGIOTAGEM - FATOS 

DEPENDENTES DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE 

EMBARGOS DO DEVEDOR. - A chamada exceção de pré-executividade 

do título constitui a faculdade atribuída ao executado, de submeter ao juiz 

da execução, independentemente de penhora, determinadas matérias 

próprias aos embargos de devedor, limitada, porém, a sua abrangência 

temática, a matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do 

título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento 

independa de contraditório ou dilação probatória. - A eficácia abstrata 

reconhecida ao título é que explica seu comportamento na execução; aí 

está o segredo que o torna instrumento ágil e expedito capaz de permitir a 

realização da execução sem depender de qualquer nova demonstração 

do crédito. TJ-MG - 105250608174060011 MG 1.0525.06.081740-6/001(1) 

(TJ-MG) Data de publicação: 19/10/2006.”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NOTA PROMISSÓRIA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nota promissória que 

atende aos requisitos legais constitui título executivo dotado de certeza, 

liquidez e exigibilidade. Logo, a mera alegação de agiotagem, sem 

comprovação, não desconstitui a obrigação representada pelo título de 

crédito. 2. A exceção de pré-executividade somente é admissível se a 

defesa puder ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de 

produção de provas. In casu, para a demonstração das alegações da 

parte agravante, é imperativa a necessidade de dilação probatória, o que 

se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade. 3. 

Agravo não provido.” TJ-DF - Agravo de Instrumento AGI 

20140020292653 (TJ-DF)Data de publicação: 04/08/2015.”. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 9.282,00 (nove mil, duzentos e oitenta e 

dois reais), devendo esta importância ser atualizada pelo INPC, com juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento de cada cheque. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-97.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DAS CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000943-97.2017.8.11.0009. REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DAS 

CHAGAS REQUERIDO: BANCO BMG I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II – 

FUNDAMENTAÇÃO Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 
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a julgamento. Não há preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Com 

isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do 

CPC. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a 

Requerente alega que, embora esteja com a dívida paga com a Requerida, 

esta inseriu indevidamente seu nome no cadastro restritivo de crédito. 

Diante dos transtornos suportados, pleiteia a declaração de inexistência 

do débito, bem como reparação pecuniária a título de danos morais. Da 

análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que assiste parcial razão à parte autora. Com efeito, restou 

incontroversa nos autos a negativação do nome da demandante, junto aos 

órgãos de proteção ao crédito por débito existente junto à parte 

demandada. Ocorre que, conforme se depreende dos documentos 

acostados à inicial, referido débito foi quitado pela reclamante no prazo 

regular de vencimento da obrigação. Verifico que a empresa reclamada 

não apresentou nenhum prova concreta e suficiente que pudesse 

justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, sequer 

colacionando faturas em aberto ou mesmo elementos que indicassem a 

efetiva existência de dívida entre as partes. A parte reclamada é 

responsável direta pela negativação indevida, mormente porque a ela 

competia o dever de cautela e verificação de eventual falha em seu 

sistema de cobrança e pagamentos. É certo, ademais, que ela não trouxe 

qualquer elemento de prova que retire a validade dos documentos 

juntados na inicial. Assim, é medida que se impõe a retirada do nome da 

requerente do cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, em analogia ao § 3º, do art. 43, do CDC: “Art. 43. O consumidor, sem 

prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em 

cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 3° O 

consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e 

cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no 

prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 

destinatários das informações incorretas.” (destacamos). No particular, 

verifico, ainda, a hipótese de dano moral indenizável, eis que os 

pressupostos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo 

causal) se mostram presentes, sem falar que os fatos reportados na 

inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se 

constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida 

em sociedade. De fato, a indevida negativação do nome do consumidor 

junto a órgãos de proteção ao crédito gera transtornos em sua vida social 

que afetam sua higidez psíquica, configurando-se, assim, o dever de 

indenizar. Trata-se, aliás, de dano moral in re ipsa, o qual dispensa 

comprovação concreta de sentimentos negativos, tais como dor, 

humilhação, vexame ou constrangimento. Na análise do quantum 

indenizatório a título de dano moral, devem-se observar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, de tal modo que o valor arbitrado não 

configure enriquecimento sem causa da parte autora. Além disso, deve-se 

considerar o efeito pedagógico da medida, para que a parte reclamada 

não reitere o comportamento danoso. Para tanto, deve-se aferir os 

critérios elencados pela doutrina e jurisprudência como determinantes 

para aferição do respectivo valor, tais como o grau da lesão causada, a 

condição econômica das partes, o grau de dolo ou culpa do ofensor, os 

benefícios advindos do comportamento danoso, dentre outros. Partindo-se 

de tais premissas, no caso em análise, entendo por bem arbitrar a 

indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que considero razoável e proporcional ao fato. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do CPC, para o fim de: 1. DECLARAR a 

inexistência do débito apontado na inicial, no valor de R$ 203,88, 

determinando à empresa reclamada que proceda ao cancelamento 

definitivo da inscrição do nome da reclamante junto aos cadastros de 

inadimplentes pela aludida dívida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

confirmando-se a medida liminar; e 2. CONDENAR a empresa reclamada ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ). Deferido o pedido de gratuidade judiciária, 

consoante fundamentação acima, sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 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. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002221-36.2017.8.11.0009

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:

ROSANICE BATISTA DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002221-36.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ROSANICE BATISTA DA ROCHA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 11172507). POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-51.2017.8.11.0009

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:

TEREZA LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002220-51.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: TEREZA LOPES DOS SANTOS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 11172541). POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002222-21.2017.8.11.0009

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:

ARMANDO COELHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002222-21.2017.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ARMANDO COELHO DE SOUZA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 11172444). POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 21 de maio de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 103746 Nr: 2549-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O

 Vistos.

Aportou neste juízo nos autos de processo código 90706 petição da 

Procuradoria Geral Federal informando a tramitação perante a Segunda 

Vara Federal em Cuiabá do curso de uma AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO proposta por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, 

MARCELO DE PAULA XAVIER, LEONORA CARMEM DE PAULA XAVIER e 

AGROPASTORIL TIARAJU S/A, CNPJ n° 15.363.963/0001-27 em face da 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e UNIÃO FEDERAL, processo 

n.° 0016461-97.2010.4.01.3600, com o objeto de nulificar os Atos 

Administrativos de constituição da TERRA INDÍGENA UIRAPURU, 

requerendo ainda, suspensão dos feitos em que se discutem a posse de 

terras cujos títulos de propriedade incidem nos limites da Terra Indígena 

Uirapuru.

Pois bem, entendo que se faz necessária a suspensão dos feitos cujas 

áreas ou títulos conflitem com a referida Terra Indígena, uma vez que se 

for manifestado interesse da União tal informação poderá alterar a 

competência para julgamento do presente feito e também das ações 

conexas.

 Sendo assim, determino a suspensão dos processos de códigos 67846, 

68229, 68389, 90706, 96552 e 103746 pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, conforme requerido pela PGF.

Extraiam-se cópias da petição de fls. 2322 a 2325 do processo de código 

90706 e juntem aos processos 67846, 68229, 96552 e 103746.

Determino ainda o cancelamento das audiências que estiverem agendadas 

nos referidos processos, postergando para data futura as redesignações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96552 Nr: 5043-35.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY MÁRCIA SFACIOTI BERQUÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, MARIA APARECIDA SARAN, 

VAGNER ANGELLO, SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUZA, Gleydiston 

Machado Gonçalves de Oliveira, EDSON ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT, JOSE FABIO P. FERRARINI - OAB:MT/14864, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:4774-B/MT

 Vistos.

Aportou neste juízo nos autos de processo código 90706 petição da 

Procuradoria Geral Federal informando a tramitação perante a Segunda 

Vara Federal em Cuiabá do curso de uma AÇÃO DE NULIDADE DE ATO 

ADMINISTRATIVO proposta por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO, 

MARCELO DE PAULA XAVIER, LEONORA CARMEM DE PAULA XAVIER e 

AGROPASTORIL TIARAJU S/A, CNPJ n° 15.363.963/0001-27 em face da 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e UNIÃO FEDERAL, processo 

n.° 0016461-97.2010.4.01.3600, com o objeto de nulificar os Atos 

Administrativos de constituição da TERRA INDÍGENA UIRAPURU, 

requerendo ainda, suspensão dos feitos em que se discutem a posse de 

terras cujos títulos de propriedade incidem nos limites da Terra Indígena 

Uirapuru.

Pois bem, entendo que se faz necessária a suspensão dos feitos cujas 

áreas ou títulos conflitem com a referida Terra Indígena, uma vez que se 

for manifestado interesse da União tal informação poderá alterar a 

competência para julgamento do presente feito e também das ações 

conexas.

 Sendo assim, determino a suspensão dos processos de códigos 67846, 

68229, 68389, 90706, 96552 e 103746 pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, conforme requerido pela PGF.

Extraiam-se cópias da petição de fls. 2322 a 2325 do processo de código 

90706 e juntem aos processos 67846, 68229, 96552 e 103746.

Determino ainda o cancelamento das audiências que estiverem agendadas 

nos referidos processos, postergando para data futura as redesignações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89057 Nr: 1874-40.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANA EVANGELISTA DA SILVA, Rg: 

2417897-7, Filiação: Zenilda Vicente Evangelista e Devani Roberto da 

Silva, data de nascimento: 30/05/1995, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, Telefone (65) 9 9996-7661. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.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, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 22 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120018 Nr: 1998-52.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC, SMADS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 120018.

Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação proposta em que se verifica que o autor pediu extinção 

do feito.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte autora, homologo a desistência e 

extingo a demanda sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro extinto, sem resolução de mérito, os presentes 

autos.

Após o trânsito, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao MP.

P. R. I. C.

Comodoro, 21 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.: 83043 Nr: 18-41.2016.811.0046

 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: JUVENIL DE OLVEIRA

 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.

Intime-se o INSS para que cumpra a ordem judicial transitada em julgado e 

mantenha o benefício de auxílio-doença n° 618.570.763-6, sem data de 

cessação, vez que essa só poderá ocorrer após reabilitação da parte 

autora ou cessação da incapacidade.

Expeça-se a RPV para pagamento, uma vez que os cálculos foram 

homologados às fls. 227.

Intimem-se as partes desta decisão.

 Após, nada mais requerido autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27325 Nr: 1444-69.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052

 Intimar a parte ré para apresentar, no prazo legal, as alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113276 Nr: 6651-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA FERNANDA DOS SANTOS, NILCE DE 

JESUS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a parte requerida não foi 

citada, razão pela qual intimo o requerente para que se manifeste 

informando novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 155-67.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISA CASTELA, ROBERTO CASTELA 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO o exequente para se manifestar em 

relação a certidão do ofícial de justiça, requerendo o que entender de 

direito em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 77222 Nr: 2073-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIRENE MOURA GARANHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de suspensão do presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96668 Nr: 5105-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MARCELO LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 5399-30.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO ROSALEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DENIZ RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VENDRUSCULO - 

OAB:2666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109946 Nr: 5277-80.2017.811.0046

 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): REDE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME, 

REJANE DEOBALD CORREA, MAURO ANTONIO CORREA, DEISE PATRICIA 

DEOBALD RANGEL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo intimo a parte autora a recolher o valor 

correspondente à diligência a fim de que seja cumprido a 2ª parte do 

mandado, tendo em vista que foi recolhida apenas a diligência para o ato 

de citação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113871 Nr: 6930-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA RIBEIRO DE AMORIM, JOZIMAR 

PEREIRA DA SILVA, AGNALDO APARECIDO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que os executados ELIZANGELA 

RIBEIRO DE AMORIM E JOZIMAR PEREIRA DA SILVA não foram citados, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias. INTIMO, ainda, a parte 

autora a recolher o valor correspondente à diligência a fim de que seja 

cumprido a 2ª parte do mandado com relação ao executado Agnaldo 

Aparecido Sanches, vez que a diligência foi recolhida apenas para o ato 

de citação, devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114292 Nr: 7106-96.2017.811.0046

 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): ILMA ALVES VIERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18.828/GO, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o executado não foi citado, 

razão pela qual intimo o exequente para que se manifeste informando 

novo endereço nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116490 Nr: 522-76.2018.811.0046

 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: ALMERINDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO AFONSO ANTUNES DOS SANTOS, 

CREONICE DOS SANTOS, TERCIO ANTUNES DOS SANTOS, TIMOTEO 

ANTUNES DOS SANTOS, TANI CRENI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da carta precatória 

para distribuição no juízo deprecado, bem como, comprovar a distribuição 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27211 Nr: 1315-64.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIR AGOSTINHO SIGNOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JOSÉ ROTTA, INÊS ROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

desta feita determino a intimação da parte embargada para que se 

manifeste em 5 dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21923 Nr: 2934-97.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente 

para proceder ao recolhimento das custas sob o valor atualizado da 

execução, juntando documentos que comprovem o devido recolhimento, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116072 Nr: 361-66.2018.811.0046

 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): JADS, AFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GREGÓRIO GOMES - 

OAB:24058/O

 Vistos em mutirão.

 Em atendimento ao ofício circular 77/2018-CEJA, passo a analisar os 

presentes autos.

Tendo em vista a juntada nos autos do estudo social realizado, 

remetam-se os autos ao Ministério Público do Estado, para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o que necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35503 Nr: 198-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ENIO KMECIK, 

VIVIENE BARBOSA SILVA, ANGELA SOELI BIANCHI KMECIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência realizada pelo oficial de 

justiça Sérgio Gonçalves da Silva, no valor de R$ 872,00 (oitocentos e 
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setenta e dois reais), no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96428 Nr: 5008-75.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEIA DE SOUZA PASCO, Cpf: 

03132770108, Rg: 21646686, convivente, Telefone 6596932795. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino os traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.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, FLÁVIO INÁCIO DA 

SILVA, digitei.

Comodoro, 22 de maio de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 19622 Nr: 776-69.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NERI PÊS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 34 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente solicitou a 

suspensão do feito, razão pela qual neste momento o feito será suspenso 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 22-49.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Intimar a parte ré para, no prazo legal, apresentar alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90706 Nr: 2435-64.2016.811.0046

 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: AGROPASTORIL TIRAJÚ S.A/AGROPASTORIL 

COMODORO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR SARAN, SUELY MÁRCIA SFACIOTI 

BERQUÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE 

CARVALHO - OAB:24366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNÔ LOPES MOREIRA - 

OAB:19.839/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, ELTON 

QUEIROZ DE FREITAS - OAB:8478-A/MT

 Vistos.

A decisão de ref. 202 determinou a suspensão do feito, em razão de 

pedido realizado pela Procuradoria Geral Federal.

Em que pese às razões da parte retro, faz se necessário manifestação da 

União acerca de eventual interesse, vez que nos termos da Súmula 150 

do STJ cabe a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse 

jurídico que justifique a presença da União, ou seja, não há como este 

juízo decidir se a Justiça Federal possui ou não competência no presente 

caso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64558 Nr: 2724-02.2013.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GERONIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 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 Citação, foi 

devolvida pelos Correios com a observação "endereço insuficiente".

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111145 Nr: 5768-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARI TERESINHA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR RICARDO DE MEDEIROS, ALESSANDRA 

PAULA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT, OSVALDO PEREIRA RIBEIRO - OAB:RO/5868

 Fundamento e decido.O requerimento apresentado pela parte executada 

tem cabimento. A possibilidade de parcelamento da dívida encontra-se 

positivada pelo CPC/15, em seu art. 916 e ss, senão vejamos: Art. 916. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês.No caso trazido à baila, vislumbro que os argumentos apresentados 

pelo exequente embora sejam louváveis não merecem prosperar no caso 

em comento, tendo em vista que os documentos apresentados aos autos 

indicam a probabilidade de o executado não poder arcar com a dívida em 

comento conforme parâmetros legais, portanto tenho que o deferimento do 

pedido de parcelamento é medida que se impõe.De a mais, não verifico 

prejuízo ao exequente considerando que as parcelas em questão a serem 

adimplidas pelo executado incidirão juros de mora e correção monetária. 

De outro modo, há nítido prejuízo ao executado ocasião em que haverá 

ferimento ao princípio da execução menos onerosa para o devedor. Desta 

feita, DEFIRO o parcelamento da dívida em questão, que deverá ser paga 

em 10 (dez) parcelas mensais, devendo constar correção monetária e 

juros de mora.Intime-se o exequente, por meio de seu advogado 

constituído, para apresentar os dados bancários necessários para o fim 

de levantamento dos valores já apresentados nos autos.Escoado o prazo 
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recursal, permaneçam os autos em cartório até que seja efetuado o 

adimplemento integral da dívida, ocasião em que devem os autos vir 

conclusos para extinção ou continuação de atos expropriatórios. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 22 de maio de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz 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, ETC.

 ADALZIZA MIRANDA ALMEIDA 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.

 Informou na exordial que a autora detém atualmente 65 anos de idade e 

que em 03/02/2017, na qualidade de segurada facultativa inscrita no NIT n. 

1.199.045.062-2, requereu o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade.

Todavia, na data de 17/05/2017, a Autora tomou ciência da decisão 

administrativa que indeferiu o pedido sob o argumento de "não 

comprovação de período mínimo de contribuições exigidas para a 

concessão”.

 Requer que seja julgada totalmente procedente a presente ação para que 

seja condenada a parte requerida a fornecer o benefício de aposentadoria 

por idade híbrida 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, 22 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 1104-23.2011.811.0046

 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: LUZIA RODRIGUES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCINA GERALDA DE SOUZA, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542

 Fica a advogada Gleyscler Belussi Ribeiro Gonçalves, OAB/MT 16.681, 

intimada a devolver os autos em secretaria uma vez que os mesmas estão 

em carga a doze dias, sendo que há prazo comum em transcurso, bem 

como pende de expedição de mandado pela secretaria para comunicação 

da audiência designada, nos termos da decisão proferida em 04/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103266 Nr: 2339-15.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLIMÉRIO DUTRA RIBEIRO, WANDERLEY 

FERNANDES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça, conforme certidão de Ref: 39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98802 Nr: 376-69.2017.811.0046

 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: EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAM, ESAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 Código 98802

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, constato que não se tem notícia se os requeridos 

em questão estão sob a guarda da parte autora, pois em estando não há 

que se falar que os mesmos estejam em local incerto e não sabido.

Desta feita, aguardem-se os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) 

dias cujo prazo deve ser contado nos moldes da decisão prolatada nos 

autos de cód. 121560 e após, o retorno dos trabalhos da Defensoria 

Pública nesta comarca, REMETAM-SE o presente feito para tal entidade, 

para que manifeste acerca do paradeiro dos infantes ora requeridos em 

30 (trinta) dias.

Com a juntada do requerimento da Defensoria Pública, remetam-se os 

autos ao presentante ministerial para que apresente manifestação nos 

autos no prazo legal conforme art. 178, II, c/c art. 698 todos CPC.

 Juntada a manifestação no prazo legal façam-me os autos conclusos. 

Acaso decorrido o prazo legal sem manifestação do Parquet, requisite-se 

o senhor Gestor Judicial a devolução imediata dos autos fazendo 

posteriormente os presentes conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33370 Nr: 1556-67.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RIBEIRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 VISTOS, ETC.

Considerando que o denunciado descumpriu as condições da suspensão 

condicional do processo, designo o dia 14 de junho de 2018, às 17h30min 

para realização de audiência de justificação.

Intime-se o acusado.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66514 Nr: 246-84.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALYSON RENA SANTOS, ROGERIO 

PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Considerando o teor do Acórdão de fl. 211/223 que anulou a sentença que 

extinguiu a punibilidade dos apelados, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de junho de 2018, às 13h50min.

Intimem-se as testemunhas residentes nesta comarca, cientificando-as do 

conteúdo dos artigos 218, 219 e 453, todos do CPP, bem como se 

requisitem as que exerçam função pública, na forma do disposto no art. 

221, § 3º do CPP.

 Expeça-se carta precatória a fins de que sejam realizados os 

interrogatórios dos acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92946 Nr: 3383-06.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Tendo em vista ter a parte autora acostado aos autos embargos de 

declaração, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

requerida para, querendo, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102321 Nr: 1971-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRUDA DA SILVA & CIA LTDA - ME, MAURO 

CESAR ARRUDA DA SILVA, LUCIMAR TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Certifique se o (s) executado (s) apresentaram embargos à execução no 

prazo legal.

Após, intime-se o exequente, por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico, para no prazo de 15 

(quinze) dias indique bens dos demais executados passíveis de penhora.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 22 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.: 108527 Nr: 4702-72.2017.811.0046

 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, CARLOS 

PEREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (740.00) CONFORME CERTIDÃO Ref:21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98868 Nr: 397-45.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEREIDO, 

MANOEL RAMALHO DE FIGUEREIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL DE JUSTIÇA 

NO VALOR DE R$ (593,00) CONFORME Ref: 15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77914 Nr: 2341-53.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

CAMPOS DE JULIO LTDA - ME, ROBEL GARCIA GONÇALVES, 

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES, IRENE GARCIA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116019 Nr: 343-45.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY GOMES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos, etc.

Oficie-se ao juízo da comarca MIRACEMA - TOCANTINS, solicitando vaga 

para que interessado cumpra o restante de sua pena na referida comarca.

 Vislumbro que o presente pedido veio desacompanhado de procuração 

razão pela qual, DETERMINO que seja procedida a intimação da advogada 

peticionante via publicação no diário da justiça eletrônico, para juntar nos 

autos instrumento de mandato.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9533 Nr: 369-68.2003.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS COMODORO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Tendo em vista a legislação vigente, procedo a intimação da parte 

requerida, mediante seu procurador constituído, para, querendo, 

manifestar-se acerca da peça recursal acostada aos autos, dentro do 

prazo legal.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 17282 Nr: 2194-76.2005.811.0046

 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: MICHELIN SANTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI BANCO INTERNACIONAL DE 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BABKA - 

OAB:16.925-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação da parte requerida, 

ora apelada, para, querendo, apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61407 Nr: 3222-35.2012.811.0046

 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: DELVANIR FRANCISCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção à decisão de fls. 94/95, 

procedo a intimação da parte autora, ora apelada, para, querendo, 

apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao recurso de apelação 

acostado aos autos.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 2345-95.2012.811.0046

 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: ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA MARTINS CARVALHO, 

FRANCISCO RICARDO BASTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FABIO KREFTA - 

OAB:43.443 PR, CAROLINA CELÍCIA PICCININ BORGES - OAB:44.391 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A MT

 Nos termos da legislação vigente e em atenção à decisão de fls. 207/208, 

procedo a intimação da parte requerida, ora apelada, para, querendo, 

apresentar, dentro do prazo legal, contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29431 Nr: 439-75.2009.811.0046

 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: INDUSTRIAL AGRÍCOLA FORTALEZA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MALUF ELIAS - 

OAB:110819, JOSÉ REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:146.428-SP, RUBENS CARMO ELIAS FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES ARAÚJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PR 18.294

 Nos termos da legislação vigente e em atenção à decisão de fls. 211, 

procedo a intimação das partes para, querendo, manifestarem-se acerca 

dos aclaratórios de fls. 198/199 (interposto pelo requerente)e 200/204 

(interposto pelo requerido), dentro do prazo legal.

Felipe Michelin Fortes

Mat. 24418

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9533 Nr: 369-68.2003.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS COMODORO INDUSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Feitas tais considerações NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios 

por inadequação. É que conforme se pode observar, a matéria foi 

devidamente apreciada pela sentença embargada. O juízo de 

admissibilidade dos embargos declaratórios deve estar limitado ao exame 

dos pressupostos genéricos intrínsecos (legitimidade recursal, interesse 

de recorrer e adequação da via eleita) e extrínsecos (tempestividade, 

regularidade formal e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do 

direito de recorrer). Além desses pressupostos genéricos, o art. 1.023 do 

CPC, estabelece um pressuposto específico dos embargos de declaração, 

na medida em que impõe ao embargante o dever de fazer a indicação do 

ponto obscuro, contraditório ou omisso contido na decisão hostilizada. 

Assim, presentes os pressupostos genéricos e específicos, o órgão 

judicial ao qual é dirigido o recurso deverá emitir juízo de mérito. Ao 

contrário, não preenchidos os pressupostos acima apontados, cabe ao 
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prolator da decisão não conhecer dos embargos declaratórios por 

inadequação. Na presente circunstância, constata-se que o embargante 

em nenhum momento apontou omissão, contradição ou obscuridade no 

decisum embargado, vez que quanto ao ponto suscitado já houve 

pronunciamento judicial. Isto posto, não conheço dos embargos de 

declaração. Cumpra-se na íntegra a sentença embargada prolatada 

nestes autos. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 26 de fevereiro de 

2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 11398 Nr: 1385-57.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTÔNIO DOS REIS VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 (...) Ante o exposto, declaro prescrita a dívida objeto da presente 

demanda, julgando assim extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, 

§ 3º, II do CPC.Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29860 Nr: 895-25.2009.811.0046

 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): GILSON TOZZI BELMONT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:MT/9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, declaro prescrita a dívida objeto da presente 

demanda, julgando assim extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 487, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496, 

§ 3º, II do CPC.Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69823 Nr: 2870-09.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TV PONTAL OSTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4062-MT

 VISTOS, ETC.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos.

Ante ao exposto, determino que o Senhor Gestor proceda à transferência 

do montante depositado nos presentes autos, na forma solicitada em 

petição de fl. 105/106.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junto a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

 Após, manifeste-se a parte ré em relação à apuração do saldo 

remanescente alegado pela parte exequente.

Cumpra-se.

Intime-se.

 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, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, bem como seu patrono, nos 

termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, 

III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação o qual deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14 Nr: 34-88.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 VISTOS, ETC.

Determino a suspensão do feito conforme disposto no art. 10, da lei 

13.340/06.

Decorrido o prazo, intime-se exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, por aplicação analógica do art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo 

em vista que o presente feito desenrola-se há mais de 19 (dezenove) 

anos.

 Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103800 Nr: 2571-27.2017.811.0046

 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): JOSE CLAUDIO SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 103800

VISTOS, ETC.

Expeça-se novo mandado de busca e apreensão fazendo constar as 

advertências que dispõe a decisão de ref. 04.

 Intime-se a parte autora/exequente para no prazo de 10 (dez) dias 

carrear aos autos comprovante de recolhimento da diligência do meirinho, 

se necessário o for.
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 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 23 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118449 Nr: 1345-50.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS ETC.,

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de NILSON DOMINGOS DE 

OLIVEIRA JUNIOR, condenado a pena de 11 anos de reclusão e 30 

dias-multa.

Cálculo de pena acostado à ref. 11. Atestado de comportamento 

carcerário, ref. 13.

É o relatório.

Decido.

Para progressão de regime de cumprimento de pena do fechado para o 

semiaberto, necessário se faz o preenchimento dos requisitos objetivo (de 

ordem temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário).

Compulsando os autos, verifico que o recuperando preenche os requisitos 

necessários a concessão da benesse, haja vista que cumpriu o lapso 

temporal necessário da pena no regime fechado (cálculo de ref. 11), bem 

como ostenta bom comportamento carcerário, ref. 13.

Assim, considerando que não consta em seu desfavor infrações que 

autorizassem a regressão de regime, a progressão é medida que se 

impõe.

 Preceitua o art. 112 da Lei nº 7.210/1984, verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 

determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto 

da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 

vedam a progressão”.

Ante o exposto, concedo o regime semiaberto ao recuperando.

Oficie-se a Diretora da Cadeia Pública local para conhecimento.

Designo audiência admonitória, nos moldes do art. 160 da LEP, para o dia 

14 de junho de 2018, às 13h30min, para fixação das condições a serem 

cumpridas no regime semiaberto.

Intime-se o recuperando para comparecer ao ato, sob pena de regressão 

de regime.

Expeça-se Alvará de Soltura, devendo o recuperando ser colocado 

incontinenti liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000678-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

J. V. D. A. S. (REQUERENTE)

EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEANDRO FACCO (TESTEMUNHA)

MARCIO OSCAR FAVERO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000678-58.2018.8.11.0010. 

REQUERENTE: EDELUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JOAO VITOR DE 

ARAUJO SILVA, ANA LUCIA RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos, 

etc. Tendo em vista a petição da requerida junatda no ID 13189261, no que 

tange à desistência da oitiva das testemunhas Marcio Oscar Favero e 

Leandro Facoo, determino a devolução da missiva ao Juízo deprecante, 

consignando as nossas homenagens e, por consequência, cancelo a 

audiência designada para 23/05/2018 às 13h30min. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32853 Nr: 4077-30.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO VALVERDE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta por CONSELHO REGIONAL 

DE ODONTLOGIA DE MATO GROSSO em face de JOÃO BOSCO 

VALVERDE MATOS.

Com a inicial vieram os documentos, fls.03/12.

Recebida à inicial às fls. 30.

Entre um ato e outro, a exequente foi intimada, tanto através de seu 

patrono como pessoalmente, para se manifestar nos autos, sob pena de 

extinção, contudo manteve-se inerte, fls.90/95.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte exequente não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 03 (três) anos, verifica-se nítido, portanto, o abandono 

da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Custas remanescentes, se houver, pela exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 17701 Nr: 2299-64.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, Julio Tardin - OAB:4479/MT, REINALDO DE 

TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos e etc...Decido.Em análise ao que dos autos constam, verifico que 

houve a penhora e avaliação do imóvel de propriedade do executado.Em 

que pese a existência do ato de constrição, o fato é que em momento 
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algum o exequente exerceu a posse sobre o imóvel, não havendo que se 

falar em reintegração de uma posse que nunca foi exercida.Além do mais, 

da decisão que deferiu o pedido de penhora, não houve qualquer 

determinação no sentido de que o executado não pudesse utilizar o bem 

de sua propriedade.Por fim, não verifico a existência de qualquer urgência 

que autorize a reintegração/manutenção do exequente na posse de imóvel 

constrito nos presentes autos.Assim, indefiro o pedido de fls. 226/231.Por 

fim, em 22/02/2018 a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, decidiu pela afetação dos Recursos Especiais nº. 1.6952.61/SP, 

nº. 1.169.4316/SP e nº. 1712484/SP, relativo ao Tema 987/STJ, 

consistente na discussão acerca do seguinte assunto: ”Possibilidade da 

prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, 

em sede de execução fiscal.”Deste modo, em razão da penhora realizada 

sobre bem de propriedade da empresa em recuperação judicial, 

SUSPENDO o regular andamento do feito até o julgamento definitivo do 

recurso especial paradigmático, quando então cessada a suspensão a 

Serventia deverá providenciar a imediata remessa dos autos à conclusão, 

sem prejuízo de eventual provocação das partes nesse 

sentido.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. 

Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32983 Nr: 549-51.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS XIMENES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409-F/RN

 Ante o exposto, tendo havido concordância pela executada/impugnante 

homologo os cálculos apresentados pela exequente, ora impugnada, às 

fls. 286, bem como a renúncia ao crédito excedente ao limite de 60 

salários mínimos vigentes.Proceda-se o cumprimento da Requisição de 

Pequeno Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 

requerido.Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, 

tendo em vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal 

Regional Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a 

última atualização até a data da transferência dos valores, afastando 

assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização 

monetária.Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.Em seguida, efetuado o 

levantamento dos valores, e certificado nos autos, voltem os autos 

conclusos para extinção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 21 de maio de 2018. Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21009 Nr: 2630-12.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ TICIANEL, JOELSIO 

TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELCIO TICIANEL - 

OAB:6505/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de pedido da parte exequente objetivando a suspensão da ação, 

conforme fl.162.

Tendo em vista que o processo ficou suspenso por aproximadamente 01 

(um) ano, ARQUIVE-SE até o prazo da prescrição intercorrente, qual seja, 

após o transcurso do prazo trienal, a contar da data do arquivamento 

provisório dos autos, sem manifestação do credor.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57640 Nr: 1839-62.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DAMAZIO DA SILVA

 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:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citado, o executado concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente.

RPVs expedidos e posteriormente acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Ainda, diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52139 Nr: 707-04.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citado, o executado concordou com os cálculos 

apresentados pelo exequente.

RPVs expedidos e posteriormente acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Ainda, diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará, caso ainda não tenha sido 

determinado, de acordo com o provimento nº 03/2018 do CNJ.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105717 Nr: 8959-54.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMEDL, FEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:, LANNING PIRES AMARAL - OAB:20910/O

 SENTENÇA.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por NICOLAS 

MANOEL ESTEVO DE LIMA, menor impúbere, representado por sua 

genitora, Sra. FABIANA ESTEVO GOMES, em face de JHONATAN 

ALEXANDRE SILVA LIMA, todos devidamente qualificados nos autos.

Anexos a Inicial vieram documentos.

Decisão de conteúdo positivo á ref. 04, sendo o executado devidamente 

intimado à ref. 17.

Apresentada justificada pelo executado à ref. 18, com manifestação da 

exequente à ref. 21, pugnando pela extinção da ação, ante o pagamento 

do débito alimentar.

Instado a manifestar-se, o MPE pugna pela extinção da execução, à ref. 

24.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Tendo em vista a informação que sobreveio aos autos sobre o pagamento 

do débito alimentar, em Ref. 21, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ciência ao MPE.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31268 Nr: 3094-31.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc....Inicialmente, verifica-se que se trata de petição apócrifa. 

Dessa forma, sendo esta mera irregularidade sanável, intime-se a 

exequente a sanar a irregularidade, no prazo de 15 (quinze) dias.De outra 

banda, depreende-se dos autos que o bloqueio eletrônico do débito foi 

autorizado e efetuado, entretanto não houve êxitos nas diligências.Diante 

disso, a parte exequente requer novamente penhora online.Consigna-se 

inicialmente o encargo da parte exequente em realizar diligências 

extrajudiciais para a localização dos bens da parte devedora, 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 exequente para o cumprimento de seu 

encargo.Ademais, entendo que, caso a penhora online seja negativa ou 

irrisória, deve o credor indicar bens passíveis de penhora....É que não se 

pode perpetuar de forma indefinida o processo, com a realização de 

várias pesquisas quando a primeira já foi negativa, e o credor não junta 

qualquer indício de que haja saldo nas contas do executado, ou ele 

possua bens penhoráveis. Caso negativa a tentativa de penhora online, 

deve o executado indicar bens passíveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.Vale consignar ainda, que cabe a parte exequente realizar 

as pesquisas necessárias para busca de bens, vez que é possível tanto 

pela via de cadastramento através do CEI (Central Eletrônica de Integração 

e Informações dos Serviços Notariais e Registrais), ou ainda, junto aos 

demais órgãos competentes.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o 

pedido formulado pela parte exequente às fls.92/93.Assim, intime-se a 

parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada, ou ainda, comprovar o exaurimento de todas as 

diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, tudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do processo...Jaciara/MT, 

22 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59012 Nr: 2786-19.2014.811.0010

 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: JOÃO PEDRO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, julgo extinto o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 

Código de Processo Civil, e, após, o trânsito em julgado, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Sem 

custas.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 22 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45160 Nr: 15-73.2011.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FLORIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

PANAMERICANO S/A em face de TIAGO FLORIANO DE PAULA.

Com a inicial vieram os documentos, FLS.05/17.

Entre um ato e outro, a parte autora foi intimada tanto pessoalmente quanto 

via DJE através de seu representante legal, para se manifestar nos autos, 

sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte, fls.50/52.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora, mesmo devidamente intimada (fl.51/52), 

não se manifesta nos autos há aproximadamente 01 (um) ano, verifica-se 

nítido, portanto, o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ainda, diante da desistência da ação pela parte autora, a liminar concedida 

mostra-se desnecessária, pelo que, revogo a liminar concedida.

Custas remanescentes se houver, pela autora.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33983 Nr: 1540-27.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLDACK ALVES DA SILVA 

NETO - OAB:28164/GO

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação à Execução apresentada pelo INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social em face de Maria Oliveira dos Santos, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão, vez que a impugnada não 

deduziu dos cálculos os valores recebidos referentes ao benefício de 

auxílio-doença.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV’s (fls. 165/166).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 138.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58753 Nr: 2574-95.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICE APARECIDA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 137vº.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fls. 136.

Proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno Valor-RPV, ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional 

Federal efetuará a atualização dos valores devidos desde a última 

atualização até a data da transferência dos valores, afastando assim, 

qualquer prejuízo ao exequente decorrente da desvalorização monetária.

Após, expedida a RPV e, juntada aos autos as informações nos termos 

dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda à Senhora Gestora, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Após, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

remetam-se ao arquivo com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49002 Nr: 710-90.2012.811.0010

 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: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO OLTRAMARI GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029 - SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Trata-se de Ação de Servidão Administrativa com Liminar proposta por 

NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA em face do ANTONIO 

OLTRAMARI GOTARDO, devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial juntou documentos, fls.05/71.

Recebida a inicial e deferido o pedido de liminar às fls.73/74.

Devidamente citado, o requerido manteve-se inerte, conforme fls.159/161.

As partes entabularam acordo, pugnando pela extinção do feito, 

fls.171/172.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Analisando os autos, vislumbro que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ademais, não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das 

partes, restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, homologo por 

sentença, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de 

FLS.171/172.

Via de consequência julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Liberem-se os valores depositados, em favor da parte requerida.

Em relação ao pagamento da perícia, expeça-se o competente Alvará 

Judicial em favor da parte autora para que efetue o levantamento do valor 

depositado, tendo em vista que a perícia não foi realizada por inércia do 

perito nomeado.

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, para que seja registrada a servidão administrativa.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito e arquive-se.

 Publique-se. Intime-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88824 Nr: 792-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSS, AGSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o não cumprimento do acordo pela parte executada, 

intime-se a exequente a se manifestar nos autos, requerendo o que de 

direito, bem como que indique bens passíveis de penhora em nome do 

executado, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27710 Nr: 1501-64.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...O RENAJUD é um sistema online de restrição judicial de veículos criado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)....Registre-se que o sistema 

foi criado para agilizar o cumprimento de ordens judiciais de restrições em 

veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante 

o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado 

passíveis de penhora.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na 

busca de bens de devedor, mormente quando a parte exequente, que de 

igual modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por 

exemplo do DETRAN-NET ou CEI...Dessa forma, INDEFIRO o pedido de 

bloqueio de veículos via RENAJUD, uma vez que é incumbência do 

exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN-NET ou, 

ainda, junto ao CEI.De outro norte, no que tange ao pedido de buscas de 

bens via INFOJUD, consigna-se o encargo da parte exequente em realizar 

diligências extrajudiciais para a localização dos bens da parte devedora, 

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 exequente para o 

cumprimento de seu encargo.....Outrossim, o exequente não trouxe aos 

autos nenhum elemento que comprove a modificação financeira da parte 

executada, devendo antes da renovação do pedido de buscas de bens, 

promover as diligências ao seu alcance para a localização de outros 

bens.Assim, INDEFIRO o pedido de buscas de bens via INFOJUD, fl.124. 

Portanto, intime-se a parte exequente a indicar outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, indicar veículos que possam ser 

restringidos via sistema RENAJUD, bem como trazer aos autos a planilha 

atualizada do débito, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos....Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76017 Nr: 804-96.2016.811.0010

 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: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BORGES NAVES - 

OAB:28.817/GO, VIVIANE ZACHARIAS DO AMARAL CURI - 

OAB:244.466/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO

 Vistos etc.

Intime-se a requerente Ancora Recuperadora de Créditos e Ativos LTDA a 

manifestar-se acerca da determinação de fl.256, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sop pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70565 Nr: 12052-93.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE SILVA BARBOSA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

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, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 62074 Nr: 137-47.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:MT 3727

 Vistos, etc.

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS – 

SICREDI VALE DO CERRADO em face de SHIRLEY REDIVO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Anexos à Inicial vieram documentos.

Em petição de Ref:82, as partes informam que entabularam acordo 

visando à liquidação do débito, pugnando pela sua homologação.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes, 

restando-me apenas homologar o presente ajuste.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes às Ref:82, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o 

processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.
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Findo o prazo do acordo (15/12/2019), intime-se o Exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Candido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80487 Nr: 2416-69.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robson Alcantara dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade 

de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, 

§3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se 

ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 1966-92.2017.811.0010

 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: ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA JORGE

 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: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a restabelecer o auxílio-doença 

ao autor, cuja data de início deve retroagir à data da cessação 

(22/02/2017), com a observância de que não houve a concessão da tutela 

antecipada.Observe-se que os valores deverão ser atualizados 

monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido 

cada pagamento. Ainda, 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 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 

149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48713 Nr: 391-25.2012.811.0010

 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: CÍCERO PETRÚCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade proposta por Cícero 

Petrúcio da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Com o retorno dos autos da instância superior, a parte autora foi intimada 

para requerer o que de direito, todavia nada manifestou.

Diante da inércia da parte autora, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100135 Nr: 6216-71.2017.811.0010

 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: EDILZA GONÇALVES DE ALMEIDA, Dra Soraya 

Kaffashi Soares Castro - CRM 2311-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

petição inicial e, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade 

de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar 

sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, 

§3º do NCPC.Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se 

ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do NCPC). Após, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal, com nossas homenagens.Transitada em 

julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos 

com a devida baixa.Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57816 Nr: 1973-89.2014.811.0010

 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: SANDRA MOISÉS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARCIANO DA SILVA, FRANCISCA 

MARLUCI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT
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 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Rolamento Sumário proposta por SANDRA MOISÉS 

DA SILVA COTRIN para a partilha do único bem deixado pelo falecido 

GILAMR MARCIANO DA SILVA.

Com a inicial vieram os documentos, fls.05/18.

Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada inventariante e fora deferida 

a gratuidade da justiça, fl.20.

Às fls.23/85 a senhora FRANCISCA MARLUCI TEIXEIRA apresentou 

impugnação quanto as primeiras declarações.

A inventariante se manifestou às fls.86/87.

Às fls. 88/89 fora decidido que o patrimônio deixado pelo “de cujus” 

caberia exclusivamente a companheira, ora requerente, motivo pelo qual 

fora rejeitada a impugnação e determinado o prosseguimento do feito.

Embargos de Declaração apresentados pela Sra. FRANCISCA MARLUCI 

TEIXEIRA às fls.90/93.

Os embargos foram acolhidos parcialmente, apenas para deferir a 

gratuidade da justiça à embargante, fls.99/100.

Após, a autora foi intimada, tanto através de seu patrono, como 

pessoalmente - no endereço constante dos autos -, para se manifestar 

nos autos, sob pena de extinção, contudo manteve-se inerte, fls.101/105.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 01 (um) ano, verifica-se nítido, portanto, o abandono da 

causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais, 

ressalvado o disposto no §3º do Art. 98 do NCPC, face à concessão do 

benefício processual da gratuidade de justiça

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52045 Nr: 614-41.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, DARCY EBERHARD, MAICON 

EBERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Monitória proposta por POSTO BOM FIM LTDA em face 

de ALBERTO CORREA DOS ANJOS FILHOS, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebida à inicial às fls.35/36.

Devidamente citado o devedor manteve-se inerte, conforme fls.49/50.

Às fls. 54 a ação foi convertida em execução.

Fora realizada busca de bens em nome do executado via sistemas 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo, apenas a pesquisa via 

RENAJUD restou frutífera, fls.92/97.

Em audiência de conciliação, as partes informam que entabularam acordo 

visando à liquidação do débito, pugnando pela sua homologação, fl.121.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o Exposto e por tudo mais que dos autos consta, homologo, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, o acordo de fl.121.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o processo 

até o cumprimento integral da obrigação, devendo permanecer 

ARQUIVADO provisoriamente, sem baixa na DISTRIBUIÇÃO e excluindo-o 

do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Findo o prazo do acordo (27/04/2020), intime-se a Exequente para, no 

prazo de 05 dias, se manifestar.

 Aguarde-se no arquivo provisório.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87473 Nr: 2-64.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DICKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Promovido o cumprimento de sentença e intimada a parte executada para 

pagamento do débito, verifica-se a manifestação do devedor, à ref. 70, 

comprovando o pagamento da integralidade do débito.

Em seguida, intimou-se a credora para manifestar sobre o petitório, 

sobrevindo manifestação à ref. 76, onde requer a expedição de alvará em 

conta informada na mesma petição, bem como, extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará para em favor da exequente para 

que efetue o levantamento do valor depositado, mediante transferência 

para a conta indicada pela credora à ref. 76.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26500 Nr: 3106-79.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES BARRETO & VIEIRA FERREIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-A/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por MARCIO 

CASSIANO DA SILVA em face de RODRIGUES BARRETO & VIEIRA 

FERREIRA LTDA.

Com a inicial vieram os documentos, fls.08/25.

Recebida à inicial em fl. 27.

Às fls.30/37 a parte autora pleiteou liminarmente a imissão de posse em 

seu favor.

Deferido o pedido liminar em fl.39.

A parte requerida apresentou contestação às fls. 47/97.

Às fls.102/139, a parte autora impugnou à contestação.

As partes foram intimadas para especificar quais provas pretendem 
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produzir, fl.140.

Audiência de Instrução realizada às fls.165/166.

As partes apresentaram as alegações finais às fls.190/204.

Sentença julgando procedente os pedidos iniciais às fls.205/210.

A parte exequente pugnou pelo cumprimento da sentença às fls.213/216.

Fora realizado buscas de bens em nome do executado via sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, tendo êxito apenas a busca realizada 

via RENAJUD, fls.217/227.

Entre um ato e outro, a exequente foi intimada, tanto através de seu 

patrono como pessoalmente, para se manifestar nos autos, sob pena de 

extinção, contudo manteve-se inerte, fls.238/244.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte exequente não se manifesta nos autos há 

aproximadamente 02 (dois) anos, verifica-se nítido, portanto, o abandono 

da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Determino a baixa da restrição de penhora pelo Sistema RENAJUD no 

prontuário do veículo, fl.227.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Custas remanescentes, se houver, pela exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71082 Nr: 12214-88.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisio Cesar Furini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

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, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 71075 Nr: 12211-36.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Divina Rodovalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

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, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 27650 Nr: 1407-19.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMAR LEANDRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 95.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte executada.

Diante da expedição de RPV e Precatório, proceda ao Senhor Gestor, com 

os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores já depositados.

Após, aguarde-se no arquivo provisório até o pagamento do precatório já 

requisitado, voltando os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31931 Nr: 3471-02.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OROZINA FRANCISCA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta pela parte exequente em 

face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

RPVs acostados aos autos.

A parte exequente vem na oportunidade indicar a conta para a 

transferência dos valores, bem como requer expedição de alvará.

Valores transferidos conforme ofícios juntados aos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50506 Nr: 2336-47.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DOURADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 619,21, para 

recolhimento da guia de custas , a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 53. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no 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 da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7795 Nr: 197-11.2001.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MACHADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO KUNZE JR. - 

OAB:5.365/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO SOUBHIE - 

OAB:5224/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO 

da parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 87,46, para 

recolhimento da guia de custas , a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folhas 60. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA” 

Clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir no 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 da 

Comarca de Jaciara aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34254 Nr: 1810-51.2010.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO ALBINO GOETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Usucapião onde foi comunicado o falecimento do 

requerido JOÃO TORRES.

Em seguida, o autor requereu a inclusão no polo passivo do herdeiro do 

falecido, Sr. Pedro Torres.

Dessa forma, defiro o pedido formulado pelo autor, e determino a 

retificação do polo passivo, fazendo constar o Sr. Pedro Torres.

Ainda, atenta ao endereço fornecido pelo autor na Ref: 31, determino a 

citação do sucessor do extinto que, por sua vez, deverá, na oportunidade, 

juntar Certidão de Óbito nos autos e informação de processo de inventário 

no mesmo prazo.

Após, intime-se o autor para que se manifeste e requeira o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78645 Nr: 1698-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SAVIAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos, etc.

Promovido o cumprimento de sentença e intimada a parte executada para 

pagamento do débito, verifica-se a manifestação do devedor, à ref. 60, 

comprovando o pagamento da integralidade do débito.

Em seguida, intimou-se a credora para manifestar sobre o petitório, 

sobrevindo manifestação à ref. 64, onde requer a expedição de alvará em 

conta informada na mesma petição.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante do pagamento do débito, o presente feito merece extinção.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará para em favor da exequente para 

que efetue o levantamento do valor depositado, mediante transferência 

para a conta indicada pela credora à ref. 64.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 103317 Nr: 7849-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ETERNA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIANA 

ISMÉRIA DE OLIVEIRA, REGINAMAR ISMÉRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISMÉRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA RACHEL CANDIL - 

OAB:10292-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da determinação 

de Ref: 16.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86040 Nr: 5175-06.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE SILVA ROCHA, NATHÁLIA SILVA ROCHA, 

IVAN NILSON DA SILVA ROCHA, CRISTINA ASSUNÇÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EVANGELISTA PEDRO DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - 

OAB:10919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De plano, defiro o pedido dos requerentes pela nomeação de outro 

inventariante, eis que aquela nomeada, Sra. Nathalia Silva Rocha, 

aparentemente encontra-se com problemas de saúde, e não poderá 

continuar com o encargo.

Assim, nomeio em substituição CRISTINA ASSUNÇÃO DA ROCHA para o 

cargo de inventariante, independentemente da subscrição de termo e de 

prestação de compromisso legal, ficando, todavia, cientificado de que 

deverá bem e fielmente desempenhar as atribuições que lhe foram 

confiadas (CPC, art. 660).

No mais, defiro o pedido retro, e determino seja oficiado ao Banco Central 

para que informe acerca de eventual existência de contratos e/ou ativos 

em nome do de cujus, a fim de se verificar a existência de possíveis 

dívidas do falecido.

Após, manifeste-se a inventariante.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 76446 Nr: 930-49.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A K F ROMERO TRANSPORTES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO A. DOS SANTOS - 

OAB:156187 SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22367/O, FABRÍCIO GUIMARAES DOS 

SANTOS - OAB:19868/O

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por A K F ROMERO TRANSPORTES LTDA. EPP – 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, qualificada nos autos (Ref:142).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

136).

Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de bloqueio do veículo 

através do sistema Renajud, nota-se que a pretensão do autor será 

inócua, tendo em vista que o veículo se encontra alienado fiduciariamente 

a ele, sendo, pois, necessária a sua autorização para a realização da 

transferência.

Entretanto, determino a inclusão e restrição de circulação na base de 

dados do Renajud, nos termos do artigo 3º, § 9° do DL 911/1969.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88198 Nr: 483-27.2017.811.0010

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA FARMA LIMA LTDA-ME, ANDERSON DE 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMARCAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS 

DE PERFUMARIA LTDA, ANDERSON LOPES PINTO, JEFERSON LOPES 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de incidente em que são devidas as custas respectivas, em 

consonância com a Lei Estadual 7.603/2001 e as tabelas respectivas 

(leitura do §2º, do artigo 1228, do Provimento n.º 41/2016 – CGJ).

Dessa forma, e atenta ao que dispõe o Provimento n.º 41/2016 – 

CGJ/TJMT-, deve o requerente recolher as custas respectivas ou 

comprovar o preenchimento dos pressupostos legais aptos à concessão 

do benefício pretendido, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 219, 

NCPC), sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20583 Nr: 2182-39.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE BUSS SONNENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18389/O

 Vistos etc.

Acerca do bem ofertado à penhora pela executada à Ref: 57, 

manifeste-se o exequente, no prazo de 15 dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89904 Nr: 1320-82.2017.811.0010
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 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): Celião Comércio De Materiais de Construção 

LTDA ME, CÉLIO CUNHA, Elisangela Campos Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do NCPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, DEFIRO a penhora online no valor de R$ 192.684,43 (cento e noventa 

e dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos) 

nas contas da parte executada: CELIÃO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, CNPJ nº. 19.901.434/0001-90, CÉLIO CUNHA CPF n° 

483.477.361-20 e ELISANGELA CAMPOS VIEIRA, CPF nº. 031.263.411-01, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo 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 BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, 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.Ainda, 

não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.Decorrido o prazo acima mencionado, 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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96850 Nr: 4615-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CRUZ FERREIRA E CIA LTDA 

(MERCADO BOM PREÇO), TIAGO CRUZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido do exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de penhora em nome do 

executado.

Pois bem.

Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual ordem de 

preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora online no valor de R$ 208.790,75(duzentos e 

oito mil e setecentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) nas 

contas dos executados.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo 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 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, 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.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56057 Nr: 512-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. MACHNIC - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3727

 Vistos etc.Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte 

exequente, solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução.Deve ser consignado que o artigo 835 do NCPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.Posto 

isto, DEFIRO a penhora online no valor de R$ 70.625,31 (setenta mil e 

seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) nas contas da 

parte executada: SHIRLEY REDIVO, CPF n° 627.807.861-91 e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo 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 BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Ainda, 

não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e já tendo sido deferido a suspensão do feito, 

determino o seu arquivamento (§2º, do Art. 921, do NCPC).Os autos serão 

desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo 

forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do NCPC).No 

entanto, diante do transcurso do prazo de que trata o §1º, do supracitado 

artigo, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 21 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001101-18.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DE MOURA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001101-18.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ALEXSANDRO DE MOURA MARQUES RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT 

Vistos etc. Defiro o pedido de concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do 

Art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação posta no Art. 

320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação 

do disposto no Art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no Art. 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. REMETAM-SE os presentes 

autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, § 8º do 

CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Cite-se o Município de Jaciara por 

remessa postal, via procurador, com a faculdade do Art. 212, §2º, do CPC, 

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 a 

autora para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Jaciara/MT, 23 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 95502 Nr: 3977-94.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFFDS, RFDAODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3977-94.2017.811.0010

Código 95502

Exequente: Luiz Fernando Ferreira dos Santos, representado por sua 

genitora Romanthiely Ferreira de Assis

Executado: Jemerson Barbosa dos Santos

VISTOS ETC,

 Realizada a tentativa de bloqueio de valores via BACENJUD, de acordo 

com o solicitado à ref. 17, este restou infrutífero, diante da ausência de 

saldo em contas bancárias em nome do executado.

Após, em consulta à receita Federal através do INFOJUD, não foi possível 

localizar imposto de renda entregue pelo executado.

Por fim, em consulta ao Detran via RENAJUD, procedi a restrição acerca 

de uma motocicleta de propriedade do executado, conforme espelhos em 

anexo.

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias se 

manifestar nos autos e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 16 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 110722 Nr: 1521-40.2018.811.0010

 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: FRANCISCO PAULINO REGIS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1521-40.2018.811.0010

Código 110722

VISTOS ETC,

Intime-se a parte requerente para que apresente as faturas quitadas dos 

meses de fevereiro a abril de 2018, bem como informe a data precisa da 

interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 907 Nr: 249-46.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GML, JCMR, AMR, MIPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Libano de Paula - 

OAB:16175 - MT, Cristiano Alves Santos - OAB:22858/O, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE, para, no prazo de 10(dez) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 222/224, apresentada pelo 

Executado José Carlos Madureira Rodrigues. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48614 Nr: 285-63.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMSUNG ELETRONICS, CITY 

LAR-DISMOBRAS IMP. EXP. E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848-MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - OAB:6483

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado da parte Exequente via DJE, para, querendo, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se acerca da petição acostada às fls. 164/165, 

pelo Executado Sansung Eletrônica da Amazônia LTDA. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49517 Nr: 1267-77.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DOURADO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A - MT, DAFINI DE PAULA SAGA GOMES - 

OAB:17023/O, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16.067/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação dos 

advogados do exequente via DJE, para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da Impugnação acostada às fls. 168/169. É o que 

cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 14320 Nr: 1057-07.2004.811.0010

 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: ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBOSA SOARES, JOANITA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 399 de 755



FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMINDO CARMO DE OLIVEIRA FILHO, 

MARCO ANTONIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISMAR RIBEIRO - 

OAB:10383-B, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação do 

advogado do Exequente via DJE, para, querendo, no prazo legal, 

apresentar resposta à exceção de Pré-Executividade acostada às fls. 

253/257. É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 107632 Nr: 9976-28.2017.811.0010

 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: ALMIR BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19.848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Processo nº. 9976-28.2017.811.0010

Código. 107632

VISTOS ETC.,

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a 

Procuração do patrono que o representou na audiência de conciliação à 

Ref: 20.

 Após, imediatamente conclusos.

 Cumpra-se.

Jaciara–MT, 21 de maio de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 745-55.2009.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA, FILOMENA CARVALHO 

FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL LINO DA SILVA, CIPA LTDA - 

COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE 

OSVALDO DA COSTA FERREIRA, BENEDITO BENICIO DA CRUZ, 

JURANDIR JOSÉ FEITOSA, RAIMUNDI CICERO FERREIRA ALVES, MILTON 

FERREIRA JUNIOR, MARCIO RUIZ FERREIRA, NAVARRO DA COSTA 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, ESPOLIO DE MILTON 

DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, ESPÓLIO DE NAIR RUIZ 

FERREIRA, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, CÉLIA RUIZ FERREIRA, 

CLEONICE BONAFE FERREIRA, PAULO BONAFÉ FERREIRA, VERA LUCIA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO 

FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE PAULO DA 

COSTA FERREIRA, VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, faço expedir intimação do advogado 

das partes Requeridas via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do retorno do autos da 2ª Instância e requerer o que 

de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48446 Nr: 96-85.2012.811.0010

 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): RICARDO ROVERSI, GENESIA FELIX ROVERSI, 

RONALDO ROVERSI, MAURÍCIO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE 

ROVERSI, ONDINA ALVES DA SILVA ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos presentes 

embargos à execução para RECONHECER prescrito o crédito oriundo da 

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 21/97061-0, objeto da ação 

execução em apenso, autos nº 96-85.2012.811.0010, Código 48446.

(...)”Com efeito, diante da procedência dos embargos à execução opostos 

pelos devedores, o prosseguimento da demanda resta prejudicado frente 

à perda superveniente do interesse processual do exequente, de modo 

que extinção da execução à luz do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, é medida que se impõe na espécie

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53931 Nr: 2431-43.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ROVERSI, ROSA HELENA CESNIQUE 

ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 Processo nº 2431-43.2013.811.0010

Código nº 53931

Embargante: Ronaldo Roversi e Rosa Helena Cesnique Rosersi

Embargado: Banco do Brasil S/A

VISTOS ETC,

Certifique-se a Srª Gestora quanto à ausência de manifestação do 

executado acerca da decisão de fl. 72.

Após, conclusos para análise do pedido de fl. 75.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 2699-97.2013.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO ROVERSI, ONDINA ALVES DA SILVA 

ROVERSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 Processo nº 2699-97.2013.811.0010

Código nº 54221

Embargante: Maurício Roversi e Ondina Alves Silva Roversi

Embargado: Banco do Brasil S/A

VISTOS ETC,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Após, intime-se a parte devedora, na pessoa de seu advogado (a), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a quantia devida descrita nos 

cálculos de fl. 56, sob pena do acréscimo da multa de 10% prevista no 

artigo 523, § 1º do NCPC e, em caso de não pagamento espontâneo, fica 

desde logo autorizado expedição de mandado de penhora e avaliação de 

bens a garantir a quitação da dívida, na forma do § 3° do mesmo diploma.

Decorrido o prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, 

poderá o executado no prazo legal apresentar Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença, na forma do art. 525 do Novo Código de 

Processo Civil.

Não havendo pagamento no prazo assinalado, bem como, de impugnação 

ao cumprimento de sentença por parte da devedora, intimem-se os 
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credores para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a atualização do 

débito requerendo o que entenderem de direito, vindos os autos 

posteriormente conclusos para ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

 Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104653 Nr: 8486-68.2017.811.0010

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON ROVERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

2ª VARA DA COMARCA DE JACIARA

Código do Processo nº-104653.

Espécie: Ação Ordinária de Cobrança.

Requerente: Banco Bradesco S/A.

Requerido: Washington Roversi.

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que, recebi na data de hoje o mandado de citação do 

requerido, onde consta o endereço do mesmo na Fazenda Vale do 

Piraputanga, BR-364, Zona Rural. Após consultas fui informado que a 

referida fazenda esta localizada no Distrito de Selma, distante setenta (70) 

quilômetros da sede, ou seja, 140 (cento e quarenta quilômetros) ida e 

volta. Conforme portaria expedida, foi fixado em 3,60 (três reais e 

sessenta centavos) o quilômetro rodado. Assim, o valor da diligência deve 

de R$-504,00 (quinhentos e quatro reais). Como já foi depositado o valor 

de R$-20,00 (vinte reais) este Meirinho aguarda o deposito da 

complementação no valor de R$-484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro 

reais) para que seja efetuada a diligência.

 Robison Coutinho Alexandrino

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 8838 Nr: 1052-87.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA HALLEY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FREIBERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilsi Luz - OAB:0395-AOB-SC

 certifico e dou fé que, transcorreu o prazo para o executado impugnar 

bloqueio realizado via Renajud. Certifico ainda que, nesta data, abro vistas 

dos autos a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco dias), 

manifeste-se requerendo o que entender de direito. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88208 Nr: 489-34.2017.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 22 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação do advogado da 

parte autora para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 49709 Nr: 1471-24.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DA CUNHA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

expedir INTIMAÇÃO à Advogada do reeducando DRª ODERLEY MARIA 

FERREIRA LACERDA, via DJE, da r. sentença de extinção de punibilidade 

de fls. 228

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101818 Nr: 6956-29.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Jonas Sguarezi Junior - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÀTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, SERGIO ALVES DE ARAÚJO - OAB:8204-E

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20/06/2018 às 13h30min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84804 Nr: 4597-43.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13/06/2018 às 16h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 81484 Nr: 2903-39.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rafael Alves de França, ANDRÉ 

JUSTINO SIMÕES, LEONARDO RIBEIRO DIAS, Augusto Roger Miguel da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:OAB/MT/18850, DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT
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 Vistos.

Ante a certidão apresentada nos autos (Ref. 23), designo audiência para 

inquirição dos acusados PAULO RAFAEL DE FRANÇA e LEONARDO 

RIBEIRO DIAS para o dia 13 de junho de 2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 109381 Nr: 878-82.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRON ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06/06/2018 às 16h00min.

Expeçam-se precatórias, se necessário, bem como mandados e ofícios 

pertinentes.

Notifique-se o representante do Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JODELE PATRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE ALVES COTRIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, informar se houve acordo, tendo em vista que já decorreu mais 

de 30 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001033-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARIZANE CANEDO TERUYA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT23938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUSTAQUIO APARECIDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 13229885 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001055-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA CLEMENTE FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13338523 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-18.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias informar seus dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VIEIRA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 . 

1000081-89.2018.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 23 de maio de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001073-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB: MT0010919A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001077-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOBYLE STORE (REQUERIDO)

MERCADO LIVRE (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: 

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB: MT0018564A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 
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CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-48.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WALTERLI RODRIGUES DE LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

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: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT0016250A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001100-33.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

MARCELO YUJI YASHIRO OAB: MT0016250A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/07/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA OLIVEIRA DOS SANTOS FARINE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 09:55 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-05.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO DE SENA E SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB: MT15939/O-O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/07/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA NEVES DUARTE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 10:05 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA BIHAIN ALBUQUERQUE (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 10:25 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIANE ALVES DE ARAUJO PINHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA SOFIATI DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR 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: 

SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 Hora: 10:50 , 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 33338 Nr: 2275-07.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIEL NERVIS MAJOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATEUS, FRIGORIFICO QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BLASZAK - 

OAB:5.413-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400/SP, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:347.846/SP, 

JOSÉ GUILHERME JUNIOR - OAB:2615

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para retirar a 

certidão de crédito que encontra-se arquivada nesta secretaria. Posto isto 

encaminho os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 72033 Nr: 12548-25.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTONI DARI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:267016-SP, EDNELSON ZULIANI BELLO - OAB:2532/A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação da parte requerida acerca do 

Ofício de ref n. 90 que informa que a audiência de oitiva de testemunha 

realizar-se no dia 19/06/2018, às 14:00, no Edifício do Fórum de 

Rondonópolis/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010238-70.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE DA SILVEIRA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010238-70.2016.8.11.0010. REQUERENTE: AUTO MOTO ESCOLA WMX 

LTDA - ME REQUERIDO: IVANETE DA SILVEIRA LEITE Vistos. Sendo 

hipótese de deferimento do pedido da parte para requisição de informação 

sobre a renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do 

art. 476 da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Com 

efeito, restou infrutífera tal diligência, como se colhe dos documentos que 

seguem. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010268-08.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO MOTO ESCOLA WMX LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COIMBRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010268-08.2016.8.11.0010. REQUERENTE: AUTO MOTO ESCOLA WMX 

LTDA - ME REQUERIDO: ROBERTO COIMBRA Vistos. Sendo hipótese de 

deferimento do pedido da parte para requisição de informação sobre a 

renda ou bens do(a) devedor(a) à Receita Federal, nos termos do art. 476 

da C.N.G.C., procedi com a pesquisa via sistema INFOJUD. Deve a 

escrivania se atentar para o cumprimento do art. 477 da C.N.G.C, que 

preconiza: “As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência (...).” As 

informações provenientes das pesquisas pelos sistemas deverão ficar 

disponíveis no Cartório Judicial, podendo ser consultadas pelo 

interessado, não podendo ser disponibilizado fora da secretaria em razão 

do sigilo. Intime-se a parte exequente a se manifestar sobre o resultado 

das pesquisas, requerendo o que de direito no prazo de quinze dias. No 

silêncio, conclusos para extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 32/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Elaine Cristina Gazetta Alves, matrícula 

20775, Analista Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a, estará 

afastada de suas funções por motivo de licença de saúde, no dia 

30/5/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora ELIZANGELA PEREIRA CARDOZO, matrícula n. 

9171, Auxiliar Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciári a 

Substituta da 1ª Vara desta Comarca, no dia 30/5/2018, em substituição a 

titular que estará ausente ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 23 de maio de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28605 Nr: 1154-41.2008.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Campos Diniz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária J. O. Gonçalves, José Olavo 

Giraldes Gonçalves, Rosa Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 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 

do Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 56618 Nr: 2819-53.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: André do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz de Jesus, Ozemar Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 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 

do Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105881 Nr: 1085-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrade e Pereira Ltda EPP, Edgelson Dias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. BEZERRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thaylla Kaoany Sena - 

OAB:23626/O, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono 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.: 15791 Nr: 1445-46.2005.811.0018

 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: M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias Pestana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 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 

do Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72315 Nr: 2361-31.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:16501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a tempestividade da contestação apreentada pelo embargado, 

eis que os autos foram remetidos com Vista à Procuradoria Municipal em 

14/04/2017, sendo o protocoloda presente em 12/06/2017. Ante o 

exposto, impulsiono à embargante, para querendo manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92539 Nr: 2919-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 
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OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 29/06/2018, às 13hs00min 

no CEJUSC desta comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 72763 Nr: 2566-60.2015.811.0018

 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: Ontil de Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Marcelo Militz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/O, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TORBAY GORAYEB 

- OAB:6351MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial para: a) CONFIRMAR a liminar de despejo; b) 

DETERMINAR a rescisão do contrato de Arrendamento Rural (fls. 23/28); 

c) CONDENAR o requerido ao pagamento de 3.846 sacas de soja 

referente a Safra de 2014/2015, bem como em multa contratual 

correspondente a 384 sacas de soja nas características da cláusula 4ª, 

alínea “b” do contrato firmado, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I 

do CPC.Determino que sejam os valores da condenação corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação, acrescidos de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da 

citação.Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º do 

CPC).P.R.I. Após as formalidades legais e, nada sendo requerido 

arquive-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109722 Nr: 2881-83.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos na pessoa do 

gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Intimação de ref: 19, para, querendo, manifestar-se a respeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19028 Nr: 1474-62.2006.811.0018

 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: Walter Moreira de Souza, Nilva Matos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Gonçalves de Rezende, Marinalva 

Antonia da Silva Rezende, Espólio de Geraldo Machado de Oliveira- rep. 

Heloisa Helena Ferrez V. Oliveira, Francisco Prestes da Cunha, Cartório 

Distrito de Catuaí/MT, Jorge Mamoru Kachiyama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Aristides Jose Botelho de Oliveira - OAB:3911/MT, Élcio 

Lima do Prado - OAB:4.757/MT, Marcelo Manfrim - OAB:163821/SP, 

Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 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 

do Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88765 Nr: 1097-08.2017.811.0018

 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: Sonia Borges da Luz, Carlos Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renildo Braz dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78691 Nr: 1438-68.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos de Matos, Osvaldo Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 , os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela 

metade.Registre-se, também, a possibilidade de oferecimento de embargos 

à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na 

forma do art. 231, do Código de Processo Civil.Alternativamente, no lugar 

dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total 

executado, poderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 

um por cento ao mês.Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a 

rejeição dos embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá 

acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da 

parte, além de outras penalidades previstas em lei.O exequente, por sua 

vez, deverá ter ciência de que, não localizados o(s) executado(s), 

deverá, na primeira oportunidade, requerer as medidas necessárias para 

a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o disposto no art. 

240, §1º, do Código de Processo Civil.Tratando-se de pessoa jurídica, 

deverá, desde logo, providenciar a juntada de certidão de breve relato 

obtida junto à Junta Comercial ou semelhante, diligenciando, ainda, perante 

os cadastros processuais do juízo onde a empresa tem sede ou filial. Por 

fim, registre-se que, o exequente poderá requerer diretamente à 

Secretaria a expedição de certidão, nos termos do art. 828, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo 

Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar as 

averbações e comunicações necessárias, comprovando posteriormente 

nos autos no prazo de 10 dias, sob pena de nulidade, sem prejuízo de 

eventual responsabilização.Deverá, outrossim, o Sr. Oficial de Justiça nos 

termos do art. 154 do CPC indagar a parte executada quanto há proposta 

de acordo.Intime-se.A presente decisão, servirá como carta, mandado ou 

ofício.Às providências necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 29154 Nr: 1703-51.2008.811.0018

 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: Paulo da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês Divina da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Mandado de 

Intimação e Certidão de folhas 81/82, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 452-90.2011.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca do desarquivamento do 

processo, estando disponível na Secretaria da Primeira Vara.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93046 Nr: 3217-24.2017.811.0018

 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: WMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 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).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 Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98923 Nr: 6138-53.2017.811.0018

 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: Sirley de Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Aparecida Pereira - 

OAB:12876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10º do CPC de 2015, ao Princípio 

da Não-Surpresa e da Colaboração instituídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a:

a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide 

e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC);

b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC)

c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou 

não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 111366 Nr: 3622-26.2018.811.0018

 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: Willy Alberto Heitmann Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willy Alberto Heitmann Neto - 

OAB:20.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido realizado por Willy Alberto Heitmann Neto, em face do 

Juiz Diretor do Foro da Comarca de Juara, pugnando pela emissão de 

certidão de crédito para execução dos honorários junto ao Estado de Mato 

Grosso.

Juntou documentos às fls. 02/09.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido. Pois bem.

Conforme análise detida dos autos observa-se que a sentença 

homologatória não estipulou o valor do URH ao advogado nomeado por 

este juízo. Portanto, não existe título executivo hábil à sua execução em 

face do Estado de Mato Grosso.

Assim, em que pese a realização do ato pelo peticionante, esta via não é a 

correta para que o advogado nomeado busque o recebimento pelo Estado, 

através de emissão de certidão, sendo que o mesmo deverá propor “ação 

de cobrança” em face do Estado de Mato Grosso, ante a ausência de 

reconhecimento da relação obrigacional em face do Estado na Sentença 

homologatória.

Por todo o exposto, nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo 

Civil determino a intimação do autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, promova a emenda da petição inicial, de forma a readequá-la no rito 

processual cabível, conforme preceitua o Código de Processo Civil, sob 

pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo acima ou com a manifestação do autor, venham-me 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105731 Nr: 1005-93.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciane Borba Azoia Bezerra, Isac Pintor, 

Antonio Batista da Mota, Cleirton Senhorin, Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves, Joaquim Tolovi Junior, Lourival de Souza Rocha, Meritawara 

Nibetad Baganha, Dilson Pedro Banowski, Flavia Cavichioli da Silva, C. 

Cândido de Souza - EPP, Claudinei Candido de Souza, Maiko Cleomir 

Brustolin, Elizeu do Nascimento Silva, Município de Juara-MT- na pessoa 

do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23216, ANNE CAROLINE SCHOMMER - OAB:21588/O, Ghyslen 

Robson Lehnen - OAB:15.312/MT, Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:MT/11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, PRISCILA 

GONÇALVES DE ARRUDA - OAB:20310/O, Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 (...)Resolvidas as questões prévias, determino a abertura da instrução 

processual. Admito como meios de provas aptos a comprovarem as 

alegações das partes a prova testemunhal e a documental, bem como o 

depoimento pessoal das partes, inclusive com a requisição de 

documentos, caso a parte demonstre a necessidade e pertinência, em 

audiência. Não se admitirá a juntada de documentos que não se 

caracterizem como novos, tendo em vista o encerramento da fase 

postulatória. DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/06/2018 às 13h30min.Intimem-se as partes por seus advogados, para o 

depoimento pessoal.Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação de rol de testemunhas, a contar da intimação da presente 

decisão, 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 
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NCPC). Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça 

meios para diligência de intimação de testemunha, será considerado pelo 

Juízo como desistência da oitiva requerida. 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 5 

(cinco) dias a respectiva distribuição junto ao juízo deprecado).Intime-se e 

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 1829-91.2014.811.0018

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleudevar Requena-EPP, Cleudevar Requena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciano de Oliveira e Silva Lopes Graciano 

Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Certifico que para dar cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

necessário os dados bancários das partes para liberação. Assim, intimos 

os Patronos das Partes para providencias necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65492 Nr: 2645-73.2014.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, TFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - OAB:

 SENTENÇA: Trata-se de Representação em que o Ministério Público 

intentou contra a parte requerida, por ter supostamente descumprido 

determinação do Conselho, incidindo assim no disposto no art. 249 do 

ECA. Devidamente citada, a parte requerida apresentou resposta. A 

instrução ocorreu de forma escorreita, não havendo outras provas a 

serem produzidas. O artigo 249 do ECA, para sua configuração, exige a 

presença de dolo ao descumprir as determinações de autoridade judiciária 

ou do conselho tutelar. In casu, entendo que a conduta da requerida foi 

proveniente do desespero de uma mãe que via sua filha se perder, e ao 

tentar contê-la, praticava os atos narrados na inicial. Não houve dolo, pois 

esse elemento estaria presente caso a intenção fosse descumprimento 

deliberado da decisão do Conselho. Vê-se dos autos que a Requerida 

tentou, dentro de suas limitações, proteger e encaminhar sua filha. Sendo 

assim, o fato descrito não se reveste da tipicidade necessária para 

configuração da infração administrativa imputada. FORTES EM TAIS 

FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTE o pedido na forma do artigo. 487, 

I do CPC. PRIC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 1964-06.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Silva - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos termos do art. 803, inc. I, do CPC, 

diante da inexigibilidade do título executivo, julgo procedente os presente 

embargos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC.OUTROSSIM, julgo extinto o processo de execução 

(Código n° 63646) sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV, 

do CPC.Translade-se a presente sentença para o feito executivo.Sem 

custas ou honorários.P.R.I.C.Em Juara/MT, 16 de novembro de 

2017.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61246 Nr: 3860-21.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdS, LFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LWdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Código n° 61246

SENTENÇA

Trata-se de “Execução de Alimentos”, movida por DALILA COSTA DA 

SILVEIRA representada pela genitora LUZIA FARIA DA COSTA, em face 

de LUIZ WANDERLEI SILVEIRA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informa nos autos (fl. 56) que o 

executado quitou o débito alimentar, requerendo a extinção do feito.

Instado a manifestar o Ministério Público pugna pelo arquivamento da 

demanda ante o cumprimento da obrigação.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

O artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – a obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já pagou o débito 

alimentício ora executado, com concordância da parte exequente portanto, 

inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu 

objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106483 Nr: 1400-85.2018.811.0018

 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: JCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Heitor de Arruda Frota - 

OAB:326668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

mandado intimação negativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60639 Nr: 3254-90.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar a Parte requerida, na pessoa de seu Patrono para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de pericia, conforme determinado às fl. 

33/34, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1667 Nr: 240-89.1999.811.0018
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda, Antonio Carlos Giraldelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.258, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62806 Nr: 257-03.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LC, João Canedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto as juntadas de fl.118 e 119, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43916 Nr: 1027-64.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLGL, SdLC, MLdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007

 Intimar a patrona da parte autora quanto ao desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010471-14.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010471-14.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: IVO MORAIS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 1. Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença 

proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 3. 

Altere-se o registro dos autos para cumprimento de sentença. 4. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000131-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FANTIN DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA BASSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000131-28.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: FANTIN DA SILVA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: ANA 

CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA BASSO DESPACHO Intime-se o 

exequente para manifestar quanto ao pedido de parcelamento da parte 

executada, previsto no artigo 916, §2 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Por fim, concluso para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-87.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS CAVICHIOLI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE COSTA MATOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010233-87.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: LUCAS CAVICHIOLI ALVES REQUERIDO: ELIETE COSTA 

MATOS DESPACHO INTIME-SE a parte exequente para manifestar quanto 

ao pedido de parcelamento efetuado pela executada ID: 11487389, no 

prazo e 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 916, §2º do CPC. Por fim, 

concluso para deliberação. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000025-32.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000025-32.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: MONICA DA SILVA COSTA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) 

exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica 

de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 
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profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000021-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000021-92.2018.8.11.0018 

EXEQUENTE: AMANDA ALBERTINI COLET EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO DECISÃO Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA - rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) 

exequente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica 

de direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é fixada através do critério econômico "ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos" - e material cujo 

art. 2º, §1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como 

ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 

2º, §4º. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, 

permite que seja dispensada a realização de audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa, assim como possível o 

processamento com base no procedimento do art. 535 e ss. do NCPC, 

aplicado subsidiariamente - Lei n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado nº. 3 do 

XIV Encontro em Cuiabá-MT: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por 

intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; II - por 

ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi 

citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente. § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não 

questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. 

(...)? Ademais, verifico a existência de pedido certo, líquido e exigível de 

pagamento em desfavor do executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial pelo Cartório 

do Juízo - art. 22, §1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTO, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pelo Sr. Gestor, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; Conferido, carimbado e JUNTADO o 

título, CITE-SE a Fazenda Pública executada, por meio do endereço 

eletrônico pge.adjunta@pge.mt.gov.br, para: OPOR embargos no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias Art. 535 do NCPC; querendo, MANIFESTAR 

sobre débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º do art. 

100 da CF/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento- art. 100, §§ 9º e 10, da CF/88. Caso apresentado no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, os embargos serão interpostos nos 

próprios autos, por medida de economia processual - Enunciado nº 3, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT. Caso a parte executada não 

apresente embargos à execução ou concorde expressamente com os 

cálculos sem ressalvas, ou ainda, sendo os embargos julgados 

improcedentes, DETERMINO que se expeça ofício requisitório de Precatório 

(créditos cujo valor seja superior a 256 UPF/MT)/Requisições de Pequeno 

Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT)nos termos 

do Provimento n. 11/2017-CM, e, após a expedição e antes de 

encaminhamento ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes 

do teor do ofício requisitório, observando-se o disposto no art, 535 e ss do 

NCPC. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a 

sua remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CF, art. 100; CPC, art. 730, incisos I e II, Lei n. 12.153/2009, 

arts. 13 e 27; Lei Estadual n. 7.894/2003; Enunciado nº. 4, aprovado no XIII 

Encontro em Cuiabá-MT. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-66.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA QUESSADA MILAN OAB - MT0007131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (EXECUTADO)

 

Audiência conciliação designada para 12/06/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010348-79.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE DE GOIS CONRADI OAB - MT0022077A (ADVOGADO)

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010348-79.2015.8.11.0018 

REQUERENTE: MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTOES S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido inserido no ID: 

10750481 e determino a expedição de alvará para levantamento dos 

valores depositados nos autos, devendo ser observado a conta bancária 

indicada pelo exequente. Diante da penhora online realizada nos autos, 

determino o desbloqueio, mediante devolução dos valores já que vinculado 

junto a conta única. Assim, intime-se a parte requerida para indicar conta 

bancária para devolução dos valores penhorados. Após, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-74.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELICIO HIROCAZU IKENO OAB - MT0003470A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito, da petição e documentos do 

executado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-40.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS ESTEVANELLI GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito, da petição e documentos do 

executado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-02.2010.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Considerando o lapso de tempo entre o petitório do Exequente com 

atualização do débito e a presente data, promovo sua INTIMAÇÃO para, 

querendo, atualize o débito, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando 

memorial de cálculo para posteior cumprimento da decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010168-92.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VONICLEI GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste requerendo o que de direito da petição e documentos juntados 

pelo executado.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103527 Nr: 8533-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Cesar Martins de Souza, Marcelo 

George Silva Carolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Cód. 103527

Vistos.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pelo 

Ministério Público, nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 597 do Código 

de Processo Penal).

Abra-se vistas ao MPE para apresentar suas razões, no prazo legal (CPP 

art. 600).

 Após, apresentada as razões sobreditas, intime-se a defesa para 

contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 22 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43192 Nr: 304-45.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074

 AUTOS Nº 304-45.2012.811.0018 – Cód. 43192

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu: CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA

 Vistos etc,

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

desfavor de CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA, dando-o como incurso nas 

sanções dos artigos 136, § 3º c/c artigo 129, § 9º ambos do Código Penal, 

aplicando-se os termos da Lei 11.340/2006.

A denúncia foi assim redigida:

“Consta do incluso inquérito policia que, no dia 18/12/2011, por volta das 

00h02min, em uma residência particular localizada na Cuiabá, nº 95 N, 

Centro, nesta cidade e Comarca, o denunciado Claudio Pereira de Souza, 

agrediu fisicamente Gessica Aline Moura e Cláudia Stefany de Souza suas 

ex-enteadas, que inclusive o chamam de “pai”, desferindo-lhes socos, 

tapas e pontapés, causando as lesões descritas no laudo de fls. 15/18/ e 

20/23”.

Infere-se dos autos que, na data e horário retromencionados, Gessica e 

Cláudia foram até a casa de Cláudio para participar de um churrasco e lá 

chegando depararam-se com o denunciado agredindo o irmão deles e filho 

deste, Mikael Yago Moura de Souza, e tentaram socorrê-lo, mas também 

foram agredidas.

Sabe-se ainda que, o denunciado Claudio Pereira de Souza teria xingado 

sua ex-esposa, que é mãe de Mikael, Gessica e Cláudia, revoltando Mikael, 

que retrucou xingando o pai. Ato contínuo, o denunciado, abusando dos 

meios de correção, com o propósito de supostamente educar seu filho 

Mikael Yago Moura de Souza, segurou-o pelo pescoço e lhe enforcou, 

causando na aludida vítima lesões corporais, conforme consta do laudo 

acostado as fls. 10/13”.

A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2012 (fl. 40). Resposta a 

acusação oferecida à fl. 57.

 Não estando presente as hipóteses de absolvição sumária foi designada 

audiência de instrução e julgamento para colheita de provas.

Nessa oportunidade foi inquirida a informante Maria Madalena dos Santos 

Moura, as vítimas Cláudia Stefany de Souza, Mikael Yago Moura de Souza 

e Gessica Aline Moura Pereira.

Em alegações finais pugnou o representante do Ministério Público pela 

condenação do denunciado nos termos da denúncia (fls. 90/93).

A defesa, por sua vez, apresentou seus memoriais pugnando pela 

absolvição do denunciado, diante da insuficiência probatória no que se 

refere ao delito de lesão corporal. No que tange ao delito de maus tratos 

requereu a absolvição do denunciado por ausência de dolo (fls. 110/117).

 Eis o breve relatório.

Decido.

DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA EM RELAÇÃO À OFENDIDA 

GESSICA ALINE MOURA PEREIRA

Em que pese o pedido defensivo, é cediço que é possível a incidência da 

Lei Maria da Penha quando é vítima mulher que tenha com o agressor 

vínculo de parentesco por afinidade (art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006), 

sobretudo, quando evidenciada a fragilidade da vítima em relação ao 
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agressor, o que é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido é a Jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL. APURAÇÃO DE CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR GENRO 

CONTRA EX-SOGRA. CRIME PRATICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO E 

PREVALECENDO-SE DO VÍNCULO DE AFINIDADE. CONFLITO CONHECIDO 

PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VARA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. O crime de 

ameaça praticado no âmbito familiar contra a ex-sogra, se decorrente da 

prevalência do vínculo e da afinidade, caracteriza crime de violência 

doméstica e familiar contra a mu-lher. 2. Na espécie restou claro que o 

agente se be-neficiou da liberdade que tinha no âmbito familiar; e da 

fragilidade da ex-sogra para ameaçá-la e agredi-la, causando-lhe temor. 3. 

Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o 

douto Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

como competente para processar e julgar a causa dos autos em comento. 

(TJ-DF - CCR: 20150020310486, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 01/02/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/02/2016 . Pág.: 70) negritei.

No diapasão:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

PADRASTO E ENTEADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO 

PROCEDENTE. Tratando-se de envolvimento entre padrasto e enteada, 

mostra-se evidente a relação familiar, estando presente a vulnerabilidade 

ou hipossuficiência da vítima em relação ao seu agressor, já que o delito 

foi praticado no âmbito das relações domésticas e familiares. Assim, 

impõe-se a procedência do conflito fixando a competência do Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar da Capital para o pro-cessamento do 

inquérito policial e de eventual ação penal (TJ-RS - CJ: 70049923691 RS, 

Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 09/08/2012, Segunda 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2012).

DO MÉRITO

Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito ao delito 

incurso no art. 129, § 9, em decorrência da prática do crime de lesão 

corporal no âmbito da violência doméstica, por duas vezes.

“Se a lesão for praticada contra ascendente, des-cendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda prevale-cendo-se o agente das relações domésticas ou de 

hospitalidade”.

Pena – detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, 

termos de declarações das vítimas, laudos periciais e mapa topográfico 

para localização de lesões de fls. 22/31.

A autoria é incontestável.

Como se sabe, o delito de lesão corporal se trata de crime material, o qual 

deixa vestígios, fazendo-se assim necessário o exame de corpo de delito 

para a constatação das lesões.

Nesse sentido, os laudos de lesões corporais de fls. 22/31, comprovam 

que houve ofensas às integridades físicas das vítimas.

 A ofendida Gessica Aline de Moura Pereira, quando inquirida perante a 

autoridade policial, descreveu de forma clara e objetiva a ação criminosa 

perpetrada pelo denunciado, relatando que quando viu Cláudio enforcando 

seu irmão Mikael dirigiu-se até o denunciado e desferiu um soco neste no 

intuito de que o réu parasse de agredir seu irmão e que, em seguida, o 

acusado jogou-a no chão e desferiu um soco em seu braço e puxou seu 

cabelo, expulsando-a da residência.

Além disso, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a 

vítima confirmou que foi agredida pelo ex-padrasto, acrescentando que 

Cláudio também agrediu sua irmã Claudia, filha do denunciado, desferindo 

socos e pontapés.

Por fim, relatou que a relação de Cláudio com sua mãe foi bastante 

conturbada e que durante várias vezes o denunciado agrediu sua genitora 

e seus irmãos.

A vítima Cláudia Stefany de Souza, filha do denunciado, em Juízo narrou 

que ao chegar à residência do genitor ouviu vários gritos de socorro de 

Gessica e ao se aproximar viu seu pai agredindo sua irmã com socos e 

puxões de cabelo. Asseverou que Cláudio entrou na residência e retornou 

com um cinto na mão, contudo, as ofendidas conseguiram tirar o objeto da 

mão do réu, porém, ainda assim foram agredidas pelo denunciado com 

socos, tapas e pontapés.

Corroborando com as declarações acima temos o depoimento da 

informante Maria Madalena dos Santos Moura, que narrou em Juízo que 

conviveu com Cláudio por aproximadamente 15 (quinze) anos e com ele 

teve três filhos, sendo que a relação foi bastante conturbada e por várias 

vezes foi agredida fisicamente pelo denunciado, inclusive na frente dos 

filhos.

Atribuiu o comportamento agressivo das crianças a Cláudio, afirmando 

que ele sempre a ofendeu moralmente e a agredia na frente dos menores. 

Com relação aos fatos descritos na denúncia aduziu que sua filha Cláudia 

ligou dizendo que o de-nunciado estava agredindo Gessica e quando 

chegou ao local seus filhos estavam do lado de fora da residência de 

Cláudio com várias escoriações pelo corpo.

 O denunciado em sede judicial aduziu que apenas empurrou as vítimas 

para que elas não adentrassem a residência.

Contudo, percebe-se que a versão apresentada pelo acusado 

encontra-se isolada, e as das vítimas tem respaldo no laudo pericial e no 

mapa topográfico para localização de lesões.

Assim, observa-se que as provas acostadas aos autos são seguras e 

concludentes no sentido de que o denunciado praticou o crime de lesão 

corporal em desfavor das vítimas, estando coerente o acervo probatório.

 Logo, através dos depoimentos prestados, resta incontestável a 

materialidade e a autoria do delito, uma vez que, as vítimas prestaram 

declarações concretas afirmando as agressões, o que foi corroborado 

com os laudos periciais e a declaração da informante.

O e. TJMT já decidiu em casos semelhantes:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 

SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO À ABSOLVIÇÃO - CARÊNCIA DE 

PROVAS - PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E CONVINCENTE - 

EXAME DE CORPO DE DELITO EFICAZ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. É insustentável a absolvição quando a materialidade e a 

autoria do crime estão com-provadas pelos depoimentos da vítima, laudo 

de exame de corpo de delito e demais provas nos autos em crimes que 

envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher; sendo que a 

palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas, 

reveste-se de maior força probatória (Ap, 60371/2011, DES. MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do 

Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011).

Sendo assim, analisando o conjunto probatório em especial os 

depoimentos das víti-mas, corroborado pelos laudos periciais, conclui-se 

que as lesões sofridas pelas víti-mas foram provocadas pelo denunciado, 

no âmbito familiar, configurando-se o crime previsto no art. 129, 9º do CP.

DO DELITO DE MAUS TRATOS (ARTIGO 136, § 3º DO CÓDIGO PENAL).

A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

As causas gerais e especiais de aumento e diminuição da pena devem ser 

compu-tadas para fins de verificação da ocorrência da prescrição em 

abstrato, sempre que a lei apresentar frações que devam ser adicionadas 

ou subtraídas da pena máxima atribuída ao crime.

 No caso dos autos, o réu foi denunciado pelo delito previsto no artigo 136, 

do Código Penal, que possui pena máxima de 1 (um) ano, com a causa de 

aumento pre-vista no § 3º do Código Penal, ou seja 1/3 (um terço), a 

prescrição dar-se-á em 4 (quatro) anos, nos termos do que dispõe o 

artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Em conformidade com o artigo 117, I do Código Penal, tem-se como uma 

das causas de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia:

 Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se.

 I. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

Verifica-se que já se passaram mais de 5 (cinco) anos desde o 

recebimento da denúncia sem que ocorresse qualquer causa interruptiva 

ou suspensivo da prescrição.

Analisando os autos verifica-se, então, que o lapso temporal transcorrido, 

desde o recebimento da denúncia, foi suficiente para operar os efeitos da 

prescrição.

Destarte, tendo em conta o decurso de mais de 5 (cinco) anos desde o 

recebimento da denúncia, deve ser extinta a punibilidade do acusado, 

diante da prescrição da pretensão punitiva.

CONCLUSÃO.

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o réu 

CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA nas penas do art. 129, § 9º do Código 

Penal, por duas vezes, cuja pena, passo a dosar.

No que tange ao delito de maus tratos, nos termos do art. 61 do CPP, 

extingo a punibilidade do denunciado, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

DOSIMETRIA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM 

DESFAVOR DE GESSICA ALINE MOURA PEREIRA.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes 

criminais imaculados à época dos fatos; inexistem nos autos elementos 

suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; 

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, 

razão por que deixo de valorá-la; os motivos dos delitos são próprios do 

tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias 

do tipo e, por fim, o comportamento da vítima foi reprovável tendo em vista 

que de certa forma contribuiu para a agressão ao desferir um soco no 

denunciado, contudo, considerando que a pena será fixada no mínimo 

legal deixo de valorar tal circunstância.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 3 (três) 

meses de detenção.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

DOSIMETRIA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM 

DESFAVOR DE CLAUDIA STEFANY DE SOUZA.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com 

culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; antecedentes 

criminais imaculados à época dos fatos; inexistem nos autos elementos 

suficientes a aferir sua conduta social, razão por que deixo de valorá-la; 

quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, 

razão por que deixo de valorá-la; os motivos dos delitos são próprios do 

tipo violado; as circunstâncias e as consequências do delito são próprias 

do tipo e, por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática 

delitiva.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base no mínimo legal de 3 (três) 

meses de detenção.

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Em sendo aplicável ao caso a regra do concurso formal, conforme 

disposto pelo art. 70 do Código Penal, aplico ao acusado a pena de 3 

(três) meses de detenção, aumentando-a em 1/6 (um sexto), alcançando a 

pena final de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Em análise novamente do artigo 59 (circunstâncias judiciais acima), bem 

como dos artigos 33 e 34 do Código Penal e a pena final aplicada ao caso 

concreto, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da 

pena.

Em face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas 

de direito (CP, 44).

Tendo em vista que a pena é inferior a dois anos, o sentenciado faz jus ao 

sursis do artigo 77 do Código Penal, devendo o réu cumprir as seguintes 

condições pelo prazo de dois anos:

 a) proibição de frequentar bares, boates e afins.

 b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

juiz;

 c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades.

Considerando que nos autos não existem elementos suficientes para 

aferir prejuízos sofridos pelas vítimas, deixo de fixar valores mínimos para 

reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV 

do CPP.

Condeno o réu em custas processuais na forma do artigo 804 do Código 

de Processo Penal.

Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez 

que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos 

presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cientifique-se o Parquet.

Após, o trânsito em julgado:

Oficie-se ao TRE/MT para o cumprimento do disposto no artigo 15, III, da CF 

e ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de Informações Criminais) e; após o 

trânsito em julgado expeça-se guia de execução penal;

 Cumpra-se expedindo o necessário e após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

 Juara/MT, 17 de maio de 2018.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 60427 Nr: 3013-19.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Diante do exposto, em razão da ausência de materialidade, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para absolver OSCAR RODRIGUES DA SILVA, 

da prática do crime descrito na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.Atente-se o zeloso gestor às seguintes 

providências:Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao 

Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, 

bem como ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia 

de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos 

autos, as seguintes comunicações:IV) trânsito em julgado da decisão da 

extinção da punibilidade, da condenação ou da absolvição;Art. 1.387 – Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via 

Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a 

maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão 

que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. (redação alterada 

pelo Provimento nº 12/2015-CGJ).Após, certifique-se o trânsito em julgado 

e remeta o feito ao arquivo com as baixas de praxe.P.R.I.C. Juara/MT, 09 

de maio de 2018. Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-29.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR OAB - MT5454/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTINORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000470-29.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: CARAMURU ALIMENTOS S/A. REQUERIDO: FERTINORTE 

COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CARTA PRECATÓRIA V I S T O S. 

Intime-se a parte exequente para que nos termos do artigo 260 do CPC, 

complemente a missiva juntando aos autos cópia do instrumento de 

mandato conferido pelo executado ao seu procurador ou, ainda, informe a 

ausência de advogado constituído, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução do expediente. Oportunamente, preenchidos os requisitos do 

art. 260 do CPC, cumpra-se conforme descrito no campo finalidade: 1). 

Avaliação dos imóveis registrados nas matrículas n. 544 e 3796, do CRI 

desta comarca. Cumpra-se servindo a cópia desta decisão como 

mandado/ofício, no que couber. Após o cabal cumprimento do ato 

deprecado, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. 
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Às providências. Juína/MT, 22 de maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000997-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZETY SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDETE JAVORSRKY (RÉU)

JAIR JAVORSKY (RÉU)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Negativa

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000533-25.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DONIZETE VIEIRA - EPP (EXECUTADO)

JORGE DONIZETE VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para a 

parte executada efetuar o pagamento da dívida . JUÍNA, 23 de maio de 

2018. ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE APARECIDA RISSATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARIBALDO ALVES BORGES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para a 

parte executada efetuar o pagamento da dívida. JUÍNA, 23 de maio de 

2018. ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA 

DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: 

(66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

35661563

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000667-81.2018.8.11.0025

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:

MOISES DA SILVA PIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000667-81.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: MOISES DA SILVA 

PIO VISTOS. Cuida-se de incidente procedimental instaurado para 

cumprimento de ordem exarada nos autos nº 9144-84.2015.811.0003, pelo 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, para busca e 

apreensão do veículo indicado na exordial, nos moldes do que preconiza o 

artigo 3º, parágrafo 12, do Dec.-Lei nº 911/69. Prefacialmente a analise do 

pedido formulado, intime-se o autor para comprovar o recolhimento das 

custas processuais devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. Cumprida a 

determinação anterior, como se sabe, uma das maiores alterações 

promovidas pela Lei nº 13.043/14 no Decreto Lei nº 911/69, foi possibilitar 

a apreensão do veículo alienado fiduciariamente em qualquer local que 

venha a ser encontrado, ainda que em comarca diversa daquela 

correspondente ao endereço residencial do devedor, sem que haja a 

necessidade de expedição de carta precatória. Para isso, basta que a 

instituição financeira, tão logo localize o veículo, procure o judiciário da 

comarca e apresente a cópia da petição inicial e decisão de concessão da 

medida liminar, consoante prescreve o parágrafo 12 do artigo 3º do Dec.

-Lei nº 911/69: “§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao 

juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua 

apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo.“ Após a apreensão do veículo 

se concretizar, a instituição financeira será intimada a retirá-lo do local no 

prazo de 48 horas, ficando o devedor obrigado a entregar amigavelmente 

o veículo e toda a documentação, nos termos dos parágrafos 13 e 14 do 

artigo 3º do decreto supracitado: “§ 13. A apreensão do veículo será 

imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira 

para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas. § 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado 

de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos.” Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos 

preconizados no art. 3º, § 12º, do Dec.-Lei nº 911/69, comprovado o 

recolhimento das custas processuais devidas, EXPEÇA-SE MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO nos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. Ressalto, que os atos de 

intimação e citação deverão ser praticados na ação de busca e 

apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este 

juízo autorização apenas para realização da apreensão dos bens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

22 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001180-83.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BALDUZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO OAB - MT19056/B (ADVOGADO)

LANAIRA DA SILVA OAB - SP361730 (ADVOGADO)

ALCIONE ADAME OAB - SP252199 (ADVOGADO)

LARISSA COPATTI DOGENSKI OAB - RS97459 (ADVOGADO)

GIVAGO DIAS MENDES OAB - ES19831 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que as contestações apresentadas (id.10651328 e 11372893) 

são tempestivas.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000349-98.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA DE JUÍNA DA COMARCA DE JUÍNA / 

MATO GROSSO. PROCESSO Nº: 1000349-98.2018.8.11.0025 
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REQUERENTE: FLAVIO LEMOS GIL REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público 

interno, já qualificado nos autos, neste ato representado pelo Procurador 

do Estado subscritor, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência expor e requerer o que segue. Este ente público deseja 

informar que não se opõe à execução no valor de R$ 11.638,17 (ONZE 

MIL E SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), 

haja vista não ser o caso de alegar quaisquer das matérias do artigo 535 

do Código de Processo Civil, motivo pelo qual requeremos a homologação 

do citado valor. No caso de processos físicos que envolvam honorários 

advocatícios de advogado dativo, pugna-se ainda pelo condicionamento 

do pagamento à apresentação e retenção das certidões neste Respeitável 

Juízo, a fim de evitar pagamentos em duplicidade. Aponte-se, ainda, que a 

ausência de impugnação dos valores por parte do Estado de Mato Grosso 

atrai a aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/97, afastando a incidência de 

multas e honorários advocatícios: Art. 1o-D. Não serão devidos honorários 

advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. No 

mesmo sentido o disposto no art.85, §7º do CPC/2015: Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não 

tenha sido impugnada. Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após a abertura do procedimento administrativo de nº 

0056041-48.2016.8.11.0000, determinou a criação de uma central voltada 

à elaboração dos cálculos referentes aos descontos tributários das 

Requisições de Pequeno Valor. A referida determinação foi materializada 

por meio do Provimento nº 11/2017-CM, que em seu art. 3º, dispõe: Art. 3º: 

O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo 

do anexo II deste Provimento. §1º O Juízo encaminhará ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital: (...) §3º O Departamento elaborará os cálculos na ordem de 

chegada e com a indicação das retenções necessárias, atentando-se 

para a prioridade legal e os encaminhará ao Juízo por meio do Malote 

Digital. §4º Ao elaborar o cálculo, deverá ser destacado o valor dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos. §5º O Departamento indicará, após apuração do cálculo, a 

eventualidade do não enquadramento do crédito como de pequeno valor. 

O art. 4º do referido Provimento prossegue: Art. 4º O juiz requisitará à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento do valor do débito atualizado do credor por meio do Ofício 

Requisitório, instruído com o cálculo e as devidas deduções. Assim, 

requer-se a imediata expedição pelo juízo de Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor, devidamente acompanhado das cópias das peças 

essenciais. Após a expedição e assinatura pelo juízo, requer seja este 

encaminhado com as cópias essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para o cálculo e as devidas deduções. Por fim, 

encaminhe-se a RPV devidamente atualizada, com o valor líquido total e 

instruída com os cálculos e demais documentos elencados no art. 3º, §1º, 

incisos I a V, para que esta Procuradoria de Estado efetive o devido 

pagamento. Termos em que, pede deferimento. Cuiabá/MT, 10 de abril de 

2018. Davi Maia Castelo Branco Ferreira Procurador(a) do Estado.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000358-60.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA DE JUÍNA DA COMARCA DE JUÍNA / 

MATO GROSSO. PROCESSO Nº: 1000358-60.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: WELINTON JOSE SERPA GIL REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

público interno, já qualificado nos autos, neste ato representado pelo 

Procurador do Estado subscritor, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência expor e requerer o que segue. Este ente público deseja 

informar que não se opõe à execução no valor de R$ 7.040,40 (SETE MIL 

E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), haja vista não ser o caso 

de alegar quaisquer das matérias do artigo 535 do Código de Processo 

Civil, motivo pelo qual requeremos a homologação do citado valor. No caso 

de processos físicos que envolvam honorários advocatícios de advogado 

dativo, pugna-se ainda pelo condicionamento do pagamento à 

apresentação e retenção das certidões neste Respeitável Juízo, a fim de 

evitar pagamentos em duplicidade. Aponte-se, ainda, que a ausência de 

impugnação dos valores por parte do Estado de Mato Grosso atrai a 

aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/97, afastando a incidência de multas e 

honorários advocatícios: Art. 1o-D. Não serão devidos honorários 

advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas. No 

mesmo sentido o disposto no art.85, §7º do CPC/2015: Art. 85. A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 

7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a 

Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não 

tenha sido impugnada. Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, após a abertura do procedimento administrativo de nº 

0056041-48.2016.8.11.0000, determinou a criação de uma central voltada 

à elaboração dos cálculos referentes aos descontos tributários das 

Requisições de Pequeno Valor. A referida determinação foi materializada 

por meio do Provimento nº 11/2017-CM, que em seu art. 3º, dispõe: Art. 3º: 

O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme modelo 

do anexo II deste Provimento. §1º O Juízo encaminhará ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital: (...) §3º O Departamento elaborará os cálculos na ordem de 

chegada e com a indicação das retenções necessárias, atentando-se 

para a prioridade legal e os encaminhará ao Juízo por meio do Malote 

Digital. §4º Ao elaborar o cálculo, deverá ser destacado o valor dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos. §5º O Departamento indicará, após apuração do cálculo, a 

eventualidade do não enquadramento do crédito como de pequeno valor. 

O art. 4º do referido Provimento prossegue: Art. 4º O juiz requisitará à 

autoridade, na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento do valor do débito atualizado do credor por meio do Ofício 

Requisitório, instruído com o cálculo e as devidas deduções. Assim, 

requer-se a imediata expedição pelo juízo de Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor, devidamente acompanhado das cópias das peças 

essenciais. Após a expedição e assinatura pelo juízo, requer seja este 

encaminhado com as cópias essenciais ao Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso para o cálculo e as devidas deduções. Por fim, 

encaminhe-se a RPV devidamente atualizada, com o valor líquido total e 

instruída com os cálculos e demais documentos elencados no art. 3º, §1º, 

incisos I a V, para que esta Procuradoria de Estado efetive o devido 

pagamento. Termos em que, pede deferimento. Cuiabá/MT, 10 de abril de 

2018. Davi Maia Castelo Branco Ferreira Procurador(a) do Estado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 86090 Nr: 6779-30.2011.811.0025

 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 TRINDADE TAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6779-30.2011.811.0025 (Cód. 86090)

REQUERENTE: Solange Trindade Taruma

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Manifesta-se a autora informando que o benefício previdenciário 

concedido em seu favor neste feito foi, indevidamente, interrompido pelo 

requerido em 31/08/2017 e reativado somente em 25/01/2018, após a 

realização de nova perícia médica, razão porque postula por sua 

concessão a partir de 01/09/2017.

Em que pese inexistir nos autos qualquer justificativa para suspensão do 

benefício concedido, é certo que a interrupção noticiada não mais existe, 

razão porque não há como determinar a reativação de um benefício que já 

esta implantado, devendo a autora, se quiser, postular pela execução do 

julgado, nos moldes do artigo 513 e seguintes do CPC.
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Portanto, intime-se a autora para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo retro sem manifestação, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

Juína/MT, 22 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 569-94.2010.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BONY DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, JADERSON SILVA BENTO - OAB:OAB/MT 18.153-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O 

QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, ANTE O RETORNO DOS 

AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108139 Nr: 1642-28.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA KATIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS, JOÃO CÉLIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 Diante do exposto, à míngua de outros elementos que comprovem o 

desvio ou a ocultação de bens, INDEFIRO o pedido de desconsideração 

inversa da personalidade jurídica.Da mesma forma, a teor do que 

prescreve o artigo 866 do CPC, a penhora de percentual do faturamento é 

medida extrema e cabível apenas quando, além de outros requisitos, não 

existirem outros bens passíveis de garantir a execução ou existindo, ou 

se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar 

o crédito executado.Assim, conforme já explanado anteriormente, 

considerando que na hipótese dos autos não houve qualquer outra 

diligência para localização de bens em nome do devedor, além de uma 

única tentativa de penhora de ativos financeiros, INDEFIRO o pedido de 

penhora de percentual do faturamento da empresa do devedor.Com 

relação ao pedido de transferência dos valores penhorados, cumpre 

salientar que estes foram desbloqueados pelo Juízo, eis que irrisórios em 

relação à totalidade débito exequendo, razão porque nada há para 

deliberar.Sem prejuízo, nos termos do art. 528, §1º, do CPC, oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) remetendo certidão 

comprobatória da dívida objeto do presente processo para que sejam 

incluídas as restrições pertinentes em nome do executado.Cumprida a 

determinação anterior, intime-se a parte credora para se manifestar sobre 

o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de 

a rqu ivamento .C iênc ia  ao  M in is té r io  Púb l i co .P rov idênc ias 

necessárias.Juína/MT, 22 de maio de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137478 Nr: 1548-75.2018.811.0025

 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: GUERMAND COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 

LTDA EPP, MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tudo o que se expos, INDEFIRO o pedido de concessão cautelar 

emergencial da tutela requestada pelos autores, determinando a 

continuidade da execução fiscal de cod. 103260, com todos os seus 

efeitos, assim como mantendo hígido o parcelamento tributário a que 

aderiu a devedora e seus sócios.Passo seguinte, antes de se determinar 

o prosseguimento da lide, constatando que os autores, agindo de modo 

errante e contrário à boa-fé processual, mesmo pretendendo desconstituir 

toda a exação fiscal decorrente da CDA 201410847, valoraram a causa 

por seu valor de face, originário, como se o título não estivesse sujeito a 

todos encargos que derivam de sua constituição, retifico, ex officio, nos 

termos do que preconiza o art. 292, § 3º do NCPC, o valor da causa, 

fixando-lhe no montante de R$ 2.345.412,23, determinando o recolhimento 

das custas processuais complementares, no prazo de 15 dias, pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do NCPC). Se quitadas as custas 

processuais de forma correta e no prazo assinalado, nos termos do art. 

306 do NCPC, cite-se o Estado de Mato Grosso a contestar o pedido 

cautelar e indicar as provas que pretende produzir sobre ele.Formulado o 

pedido principal pelos autores ou reiterada a sua pretensão (art. 308, § 1º, 

NCPC), se requerida a realização da audiência prevista no art. 334 do 

NCPC, intime-se o réu a comparecer ao ato, ou, havendo impossibilidade 

real e concreta, conteste o pedido principal, no prazo de lei (art. 308, § 4º 

c/c art. 335 do NCPC).Havendo alegação defensiva que se enquadre nas 

hipóteses dos arts. 350 e 351 do NCPC, vistas ao autor.Cumpra-se 

integralmente.Às providências.Juína (MT), 23 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137478 Nr: 1548-75.2018.811.0025

 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: GUERMAND COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS 

LTDA EPP, MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tudo o que se expos, INDEFIRO o pedido de concessão cautelar 

emergencial da tutela requestada pelos autores, determinando a 

continuidade da execução fiscal de cod. 103260, com todos os seus 

efeitos, assim como mantendo hígido o parcelamento tributário a que 

aderiu a devedora e seus sócios.Nos termos do art. 306 do NCPC, cite-se 

o Estado de Mato Grosso a contestar o pedido cautelar e indicar as 

provas que pretende produzir sobre ele.Formulado o pedido principal pelos 

autores ou reiterada a sua pretensão (art. 308, § 1º, NCPC), se requerida 

a realização da audiência prevista no art. 334 do NCPC, intime-se o réu a 

comparecer ao ato, ou, havendo impossibilidade real e concreta, conteste 

o pedido principal, no prazo de lei (art. 308, § 4º c/c art. 335 do 

NCPC).Havendo alegação defensiva que se enquadre nas hipóteses dos 

arts. 350 e 351 do NCPC, vistas ao autor.Cumpra-se integralmente.Às 

providências.Juína (MT), 23 de maio de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96885 Nr: 5360-04.2013.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE BERKEMBROCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMYR COSMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88715 Nr: 2846-15.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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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): FILADELFO DOS REIS DIAS, ALLESSANDRA 

SANTOS MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95762 Nr: 4095-64.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR BATISTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - 

OAB:23620-MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93731 Nr: 1880-18.2013.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDO*

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106318 Nr: 738-08.2015.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FELISARDO DE MORARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS FELIPE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96628 Nr: 5072-56.2013.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107918 Nr: 1542-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE PEREIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114460 Nr: 5630-57.2015.811.0025

 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: WAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA RONCHI DIAS - 

OAB:2.738/RO, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - OAB:MT/21.066, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13701, Maike Francisco Lipsch 

- OAB:MT0018081O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O, 

VANILDA ESTEVÃO DA SILVA RODRIGUES CONTREIRAS - OAB:240/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3682-A, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a) PATRICIA SIMIONATTO, para que proceda 

à devolução dos autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e 

apreensão, tudo em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC 

Judicial e aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo 

CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 132803 Nr: 4345-58.2017.811.0025

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANTUIL ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA FERMINA DA CUNHA

 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: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a) PATRÍCIA SIMIONATTO, para que proceda 

à devolução dos autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e 

apreensão, tudo em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC 

Judicial e aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo 

CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 88670 Nr: 2794-19.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICRG, OGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102527 Nr: 3402-46.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102528 Nr: 3403-31.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91702 Nr: 6141-60.2012.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLL, ALL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

ORIENTADOR DO NPJ/AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CARLA FRANCENER CARGNELUTTI - ORIENTADORA 

AJES - OAB:8389/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, VILMAR MARTINS MOURA 

GUARANY - OAB:15279-B/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120173 Nr: 1501-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C BORGES DE CARVALHO SOUZA, 

CARMELITA BORGES DE CARVALHO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY ALMEIDA ALVES - 

OAB:2606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 37398 Nr: 1322-56.2007.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR NOVAIS PEREIRA, JOELITA FERREIRA 

PEREIRA, VANDERLEI JOSÉ NICCHETT, JOSELIA PEREIRA NICCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA DE 

JUINA LTDA, ANDERSON OLIVEIRA FREITAS, Delvair Ferreira da Silva, 

LUIZ LOPES DA GAMA, VARNOR RAMOS DOS SANTOS, IVONETE 

SALUSTIANO DA SILVA, JUCÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ANGELITA 

PERREIRA FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96752 Nr: 5219-82.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDH, WDH, VRH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA COPATTI DOGENSKI - 

OAB:OAB/RS 97.459, LUIS FERNANDO DE MORAES MELLO - 

OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106323 Nr: 742-45.2015.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCHDJ, SH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:OAB/MT 

19056/B, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ORIENTADOR DO 

NPJ/AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21011/O

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100170 Nr: 1487-59.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE APARECIDA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SILVAL 
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BARBOSA, PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES, LARISSA COPATTI DOGENSKI - OAB:OAB/RS 

97.459, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43864 Nr: 2634-33.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHMG, EJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, LUIZ FERNANDO MORAES DE MELLO - ORIENTADOR 

DA FACULDADE AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:17.249/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 754-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGDF, DJDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121827 Nr: 2514-09.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 91294 Nr: 5696-42.2012.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI EDSON BEHNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOULANGER MACEDO TOSTES, MARIA JOSÉ 

MARTINS, CLAUDEMIRO FRANCISCO, MARIZE OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO 

TOSTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FERNANDA FERREIRA - 

OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA SERAFINI - 

OAB:9582/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128017 Nr: 1294-39.2017.811.0025

 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: ANDERSON DOS SANTOS MACHADO, CARLA DANIELE 

DA SILVA, JACSON ALVES MATTOS, ELITON DE JESUS FERREIRA, 

GILBERTO VIEIRA DA SILVA, HELIOMAR SANTANA GUIMARÃES, JORGE 

ANGELO DE CAMPOS, LINDOMAR MARIA FERREIRA, LUCIMAR DA SILVA 

SANTOS, MATEUS DA SILVA PADILHA, NATANAEL OLIVEIRA SANTOS, 

ROSIMAR ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE GRACIELLE DAL POZZO DE 

OLIVEIRA PEZZINI, IVO MIRANDA, VALDOIR ANTONIO PEZZINI, 

ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA, EMERSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO, APARECIDO COELHO TORRES, AIAS BERNARDES DA 

COSTA, NATALÍCIO APARECIDO DE FREITAS MOREIRA, JOAREZ 

THEOPHILO, CLAUDIO ADÃO DA SILVA, JOSÉ ANTONIO EVANGELISTA, 

JAIL GOMES DA SILVA, JOSE ORLANDO DOS SANTOS, MARIA ELZIRA 

DE OLIVEIRA GOMES, GABRIEL DE CARVALHO PERES, FRANCISCO 

PEREIRA DOS SANTOS FILHO, ADILSON GONÇALVES RODRIGUES, 

ROMÁRIO DE TAL, VANDERLEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/21917/O, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - 

OAB:20590-OABMT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA para que 

proceda à devolução dos autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de 

busca e apreensão, tudo em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da 

CNGC Judicial e aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do 

Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93812 Nr: 1982-40.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDOIR ANTONIO PESSINI, GISLAINE GRACIELLE DAL 

POZZO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO MIRANDA, EMERSON FERREIRA DO 

NASCIMENTO, NATALÍCIO APARECIDO DE FREITAS MOREIRA, 

ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA, APARECIDO COELHO TORRES, JAIL 

GOMES DA SILVA, AIAS BERNARDES DA COSTA, FRANCISCO PEREIRA 

DOS SANTOS FILHO, JOAREZ THEOPHILO, CLAUDIO ADÃO DA SILVA, 

JOSÉ ANTONIO EVANGELISTA, ADILSON GONÇALVES RODRIGUES, 

JOSE ORLANDO DOS SANTOS, MARIA ELZIRA DE OLIVEIRA GOMES, 

GABRIEL DE CARVALHO PERES, ROMÁRIO DE TAL, VANDERLEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115527 Nr: 6668-07.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALVES MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120177 Nr: 1504-27.2016.811.0025

 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: JOSÉ CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ART MÓVEIS PRESENTES E DECORAÇÕES 

LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 114477 Nr: 5637-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSCDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93173 Nr: 1297-33.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFB, GFP, RFF, SP, AAF, VMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - OAB:26319/GO

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104359 Nr: 4659-09.2014.811.0025

 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: AHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, 

LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LARISSA COPATTI 

DOGENSKI - OAB:OAB/RS 97.459, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO 

- OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109365 Nr: 2243-34.2015.811.0025

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCCR, ACR, CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT, PEDRO JORGE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - ORIENTADOR DO NPJ/AJES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95009 Nr: 6480-19.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA HERMES LTDA EPP, JORGE 

LUIS HERMES, ALBERTO EMÍLIO PETRY, GENÉSIO GUSTAVO BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55812 Nr: 2093-29.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS, 

JULIANA RIBEIRO CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 100351 Nr: 1634-85.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103260 Nr: 3994-90.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERMAND INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CARLA DANIELI CORACINI QUEIROZ, EDILSON 

GUERMANDI DE QUEIROZ, FERNANDA MARAN DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457, FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 24.156/O

 Ante o exposto, conheço dos embargos e julgo-os improcedentes, por 

inexistir contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada na 

hipótese.Diante do ajuizamento da ação declaratória de nulidade do crédito 

aqui excutido, intime-se o Estado de Mato Grosso para que se manifeste 

acerca da continuidade do parcelamento tributário anunciado nesta 

execução e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito, e, caso 

contrário, já havido o redirecionamento da execução também contra os 

sócios da devedora principal, manifeste-se o credor sobre a continuidade 

da ação, adotando/requerendo as medidas necessárias e cabíveis a seu 

impulsionamento.Publique-seÀs providências.Juína/MT, 23 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-14.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JUCYER FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES OAB - MT0007573A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000665-14.2018.8.11.0025 

[NULIDADE, Defeito, nulidade ou anulação] AUTOR: JUCYER FERNANDES 

DE SOUZA RÉU: ESTADO DO MATO GROSSO VISTOS. Cuida-se de ação 

anulatória de auto de infração interposta por Jucyer Fernandes de Souza 

em face de Estado de Mato Grosso, por meio da qual pretende o 

demandante a declaração da nulidade do Auto de Infração de nº. 106890, 

de 13/04/2007, e todos os atos subsequentes contidos no processo 

administrativo nº. 140106/2007, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

– SEMA/MT. Afirma o autor que na data de 13/04/2007 foi autuado pela 

SEMA/MT em razão da suposta prática de infração ambiental materializada 

nos Autos de Infração nº 106890, em área rural, em tese, de sua 

propriedade. Relata que os procedimentos instaurados para apuração das 

infrações correu, inadvertidamente, à sua revelia, na medida em que as 

notificações expedidas pelo órgão de fiscalização ambiental foram 

equivocadamente enviadas para Fazenda Vale do Juruena I, todavia, a 

área rural de sua propriedade denomina-se Fazenda Vale do Juruva I, 

tornando evidente o cerceamento do seu direito constitucional de ampla 

defesa e a nulidade do referido procedimento administrativo. Ressalta que 

a par de tais irregularidades, inexiste prova técnica da infração, eis que a 

carta de imagem comprovando o desmate não foi anexada ao 

procedimento administrativo, bem como que possui licença ambiental para 

a abertura da área apontada no auto de infração (Licenciamento Ambiental 

Único nº 361/2002, renovado sob nº 681481/2005), argumentando que a 

autuação decorreu de um lapso no deslocamento na imagem constante de 

sua LAU e da autorização de desmate. Nesses moldes, requer, em sede 

de tutela de urgência antecipatória, que o requerido seja compelido a 

suspender os efeitos da cobrança do débito indicado no Auto de Infração 

nº. 106890, contido no processo administrativo nº. 140106/2007, se 

abster de incluir seu nome na Dívida Ativa do Estado, bem como de 

ingressar com a execução fiscal, até decisão final desta ação. É breve o 

relato. 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). Fixada essa ideia inicial, na hipótese dos 

autos não é possível constatar a plausibilidade da tese de nulidade do auto 

de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - 

SEMA/MT, notadamente considerando a presunção relativa de legalidade 

que paira sobre os atos administrativos, que somente permitem revisão 

quando comprovada sua ilegalidade, não se mostrando passível de ser 

detectado neste momento processual pelos elementos constantes dos 

autos. Ademais, há que se ressaltar que o auto de infração está 

fundamentado em vistoria técnica realizada por agentes públicos, não 

tendo o requerente trazido aos autos qualquer argumento ou prova que 

porventura maculasse a presunção de legitimidade ou legalidade de tais 

registros, a justificar a supressão do contraditório para concessão da 

tutela provisória de urgência. Assim, nesse contexto, ao menos em 

sumária cognição, não há como se afastar a responsabilidade da 

requerente pela suposta atividade irregular, razão porque INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente. Noutro giro, face 

ao teor do Ofício Circular da PGE/196/GPG/2016, em que consta 

orientação dos Procuradores Estaduais pela não realização de acordos 

em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, citem-se os 

requeridos para, querendo, respondam a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Apresentada defesa, 

intime-se o autor para impugnar, no prazo legal. Após, conclusos. Às 

providências. Juína/MT, 22 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000294-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI KELLER (REQUERENTE)

M. E. K. A. (REQUERENTE)

P. G. K. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL AGUSTINI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº: 1000294-50.2018.8.11.0025 

Requerente: Franciele Keller e Outros Requerido: Espólio de Gabriel 

Agustini INVENTÁRIO JUDICIAL VISTO, Compulsando os autos, é fácil 

perceber que recém iniciada a tramitação do procedimento de inventário 

judicial dos bens do de cujus, sucessivos petitórios se repetem, 

insistentemente, para tratar de questões prosaicas, rotineiras, inerentes 

ao encargo assumido pela inventariante, mas que acabam por travar o 

andamento regular e linear do feito, muito porque há uma evidente cizânia 

entre os herdeiros do Espólio de Gabriel Agustini, que, aparentemente, 

estão mais preocupados com as atividades e comportamentos dos outros 

meeiros, do que em solucionar, de modo eficaz, célere, regular a partilha 

patrimonial que precisa ser feita. Dito isso, verifica-se que em decisão 

anterior (id. 12818298), determinou-se que: (a) a inventariante juntasse 

provas documentais válidas, da união estável afirmada por ele como 

condição de permanecer funcionando como inventariante no feito; (b) 

fossem os coherdeiros intimados a se manifestar sobre os documentos 

eventualmente juntados pela inventariante, bem como sobre as primeiras 

declarações apresentadas; (c) prestasse a inventariante contas dos bens 

sob sua administração, inclusive dos valores existentes em conta 

bancária, antes do falecimento do de cujus. Já produzidas as provas que 

a inventariante julgou suficientes a demonstrar sua condição de 

companheira do falecido, bem como apresentados esclarecimentos sobre 

o destino dos valores depositados em conta corrente, que não foram 

utilizados como alegou-se de início, assim como verberado pela 

inventariante que bens imóveis cuja posse e domínio útil seriam 

pertencentes ao de cujus, mas estariam sendo embaraçados em seu uso 

e administração por terceiros (parentes do falecido que se recusariam a 

outorgar-lhe os títulos de propriedade) e pelos próprios coherdeiros, já 

que, mesmo sem o cadeado na porteira da propriedade rural em que 

estaria apascentado o gado do Espólio, o caseiro responsável pelo trato 

dos animais e da propriedade, se recusaria a obedecer ordens da 
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administradora dos bens, afirmando que só aceitaria comandos do 

herdeiro mais velho, filho do de cujus (Douglas), determino sejam abertas 

vistas dos autos aos coherdeiros, para que se manifestem, no prazo de 

15 dias, sobre todas as questões acima apontadas. Modo outro, havendo 

pedido da inventariante de liberação de valores, por alvará judicial, para 

que possa prestar contas a posteriori, porque, segundo afirma, seria 

dependente do de cujus e a única renda existente seria o patrimônio 

líquido que ele deixou, bem como formulado pedido alternativo de “venda 

de todos semoventes, arrendamento da área e do gado”, entendo que a 

questão merece uma análise mais acurada. Salta aos olhos que, no caso 

presente, revela a inventariante enorme dificuldade em compreender o 

múnus que lhe foi outorgado, na medida em que parece outorgar ao juízo a 

responsabilidade de administrar o patrimônio que lhe foi entregue para 

gerir em nome da coletividade de herdeiros. De modo bem direto: não cabe 

ao juízo optar – como parece sugerir a petição de id. 1307883 – por esta 

ou aquela modalidade de administração dos bens da herança, exatamente 

porque o encargo é daquele nomeado como inventariante, a quem cabe 

exercer a função de auxiliar do juízo, zelando para a conservação e a 

geração de dividendos do monte-mor, até que ele seja partilhado. Colhe-se 

da jurisprudência moderna: “O inventariante exerce a função de auxiliar do 

juízo e a ele compete representar o espólio e administrar os bens, 

cuidando deles com a mesma diligência que teria se fossem seus. 

Inteligência do art. 991, inc. II, do CPC (...)” (TJ/RS, Agravo de instrumento 

n. 70011607322, Relator: Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves). 

Desse modo, nada há a se apreciar no pedido incidental de alienação de 

todos semoventes, ou arrendamento de pasto, ou qualquer outra questão 

que seja atinente ao desempenho do múnus processual que o 

inventariante assume, porque descabe ao Judiciário definir o modo de 

administrar, cabendo-lhe, tão somente, o controle, fiscalização e 

autorização dos atos praticados no desenrolar do processo, porque, 

repita-se, quem atua como auxiliar do juízo, administrando o monte-mor, é 

o inventariante, que prestará as contas e assumirá as consequências de 

seus atos de gestão da coisa comum, o que, aliás, é destacado pela 

doutrina civilista, ao enumerar os deveres do inventariante: “Cuidará para 

que os bens não se deteriorem, estraguem ou simplesmente sejam 

desviados do monte-mor, inclusive, buscará as melhores formas de tornar 

produtivo o patrimônio e cercará de todas as garantias os contratos de 

arrendamento, de locação, bem como as aplicações bancárias que fizer. 

Não se descurará dos impostos e encargos pendentes, dando real 

prioridade às obrigações já vencidas, e na iminência de serem 

executadas. Providenciará a aproximação de herdeiros descontentes, e 

dirimirá as dúvidas que geralmente surgem”. (Rizzardo, Arnaldo, ‘Direito 

das Sucessões’, 3ª ed., ed. Forense, p. 631). Noutro passo, havendo 

pedido de liberação de alvará para movimentação da conta corrente 

aberta pela inventariante para administrar as dívidas comuns da herança e 

custear as despesas ordinárias para sua mantença e de seus filhos 

menores, há, mais uma vez que se recordar que o inventariante não atua 

no seu interesse e sim no de todo patrimônio da herança, e as hipóteses 

em que possui liberdade de atuação estão, numerus clausus, descritas no 

art. 922 do NCPC, quando assinala que: “Art. 922 - Incumbe ainda ao 

inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I- alienar 

bens de qualquer espécie; II- transigir em juízo ou fora dele; III- pagar 

dívidas do espólio; IV- fazer as despesas necessárias com a 

conservação e o melhoramento dos bens do espólio”. Vale dizer: a gestão 

patrimonial atribuída ao inventariante não se convola em atividade 

econômica propriamente dita, e ainda que possa e deva a meeira e os 

herdeiros menores, desde que comprovadamente dependentes do de 

cujus, encontrar meios de subsistência durante a tramitação do inventário, 

essa solução é pontual, estritamente relacionada às despesas básicas de 

manutenção dos dependentes, não existindo qualquer previsão legal que 

autorize, sem qualquer parâmetro, que o inventariante movimente contas 

bancárias e aplicações financeiras, a não ser que tenham por finalidade 

uma dessas quatro hipóteses descritas na lei. Sobre o tema, colho 

novamente da jurisprudência: “Assim, não aduziu necessidade de: a) 

movimentação da referida conta bancária para transigir em juízo ou fora 

dele; b) de pagar dívidas do espólio ou c) de efetuar as despesas 

necessárias com a conservação e melhoramento dos bens da massa. A 

lei exige do inventariante a prestação de contas do que administra. Mutatis 

mutandis, deveria a Agravante, em relação ao pedido de administração 

dos valores depositados na conta bancária do de cujus, declinar a razão 

pela qual formula o pedido, uma vez que, em perfunctória leitura, 

poder-se-ia imaginar que pretendeu, na verdade, a movimentação 

bancária da mencionada conta, o que só poderia fazê-lo, como dito, na 

forma do art. 992, do CPC. (...) A cognição do requerimento que se formula 

incidentalmente em processo de inventário, a pretender o levantamento de 

quantia ou mesmo a expedição de alvará para a realização de atos que 

dependam de autorização judicial, tem natureza de jurisdição voluntária, a 

indicar a incidência do disposto no art. 1.109 do Código de Processo Civil. 

... A mais forte característica do procedimento de jurisdição voluntária é o 

julgamento pelo critério da equidade, autorizado o juiz pelo disposto nos 

arts. 127 e 1.109 do Código de Processo Civil, a conceder a solução mais 

conveniente ao caso em julgamento. ... Quem gerencia bens inventariados 

não atua na satisfação dos interesses próprios e tem o dever de prestar 

contas de sua administração (...)” (TJ/RJ, 6ª Câmara Cível, Agravo de 

Instrumento Nº: 0035249-61.2010.8.19.0000, Relator: Desembargador 

Marcelo Lima Buhatem). Dessarte, se a própria inventariante afirma que 

suas despesas mensais giram em torno de R$ 4.000,00, então a 

autorização somente abrange esse montante, e, saliente-se, desde que 

mês a mês, apresente as contas, com documentos fiscais e recibos 

válidos, demonstrando o dispêndio do valor e sua destinação, 

EXCLUSIVAMENTE, para despesas ordinárias com alimentação, saúde e 

educação dela e de seus filhos. Portanto, defiro a expedição de alvará 

judicial, no valor de R$ 4.000,00, a fim de custear as despesas 

comprovadamente necessárias à mantença da família do de cujus 

(inventariante e dois filhos menores), condicionando eventuais liberações 

à demonstração da necessidade e à prestação de contas dos valores 

liberados, indeferindo o pedido de autorização sem controle para 

movimentação da conta bancária e prestação de contas futuras, porque, 

repita-se, a administração do Espólio é um múnus em favor da coletividade 

de herdeiros e não um meio de levantamento antecipado de bens do 

monte-mor antes da partilha. Ao demais, cumpra a Secretaria a ordem 

anterior, quanto à abertura de vistas dos autos aos coherdeiros, para 

manifestação sobre as primeiras declarações, os documentos carreados 

pela inventariante para comprovar a alegada união estável com o de cujus, 

e as afirmações de que estariam impedindo a administração dos bens da 

herança que estão sob suas posses. Prazo de 15 dias. Adotadas todas 

as providências, conclusos para ulteriores deliberações e 

impulsionamento do feito. Publique-se. Às providências. Juína/MT, 22 de 

maio de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000365-52.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI FIUZA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo: 1000365-52.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 2.152,52; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: IRACI FIUZA DA ROCHA Parte Ré: EXECUTADO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT DESPACHO Vistos, 

etc. A SEFAZ-MT é órgão do Estado, logo não possui capacidade 

processual. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial e corrigir o polo passivo da ação, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, NCPC). Às 

providências. Juína/MT, 6 de abril de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001437-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001437-11.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: GILMAR 

DA CRUZ E SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos, etc. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida em face 

da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do Código de 

Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o exequente juntou 

as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento nº 

09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 27 de novembro de 2017. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001460-54.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001460-54.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: GILMAR 

DA CRUZ E SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

DESPACHO Vistos, etc. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

movida em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 

do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 

4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001496-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001496-96.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO 

DO ESTADO DECISÃO Vistos, etc. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE 

HONORÁRIOS movida em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na 

forma do art. 910 do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, 

verifico que o exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º 

do Provimento nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, 

na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, opor embargos 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos, não se 

aplicando ao caso a contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do 

art. 915, § 3º do mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, 

distribuídos por dependência a estes autos e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de 

conhecimento. 6. Caso haja, por parte da executada, pedido de 

desistência do prazo para oposição de embargos, fica desde já 

homologada, devendo o trânsito em julgado ser certificado nos autos. 7. 

Havendo desistência ou superado o prazo de oposição de embargos, fica, 

desde já, autorizada a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela 

via eletrônica. 8. OBSERVE-SE que, de acordo com o disposto no art. 

1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o decidido no julgamento do STF. RE 

420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21-3-2007, não sendo 

embargada a execução: (i) Tratando-se de obrigação cujo valor determina 

a adoção do regime de precatório, ficam dispensados os honorários. (ii) 

Tratando-se de obrigação de pequeno valor, são devidos honorários, que 

ficam, desde logo, fixados no patamar de 10% do valor executado. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz 

determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001494-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001494-29.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ENADIA 

GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO 

DO ESTADO DECISÃO Vistos, etc. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE 

HONORÁRIOS movida em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na 

forma do art. 910 do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, 

verifico que o exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º 

do Provimento nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, 

na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, opor embargos 
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em 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos, não se 

aplicando ao caso a contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do 

art. 915, § 3º do mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, 

distribuídos por dependência a estes autos e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de 

conhecimento. 6. Caso haja, por parte da executada, pedido de 

desistência do prazo para oposição de embargos, fica desde já 

homologada, devendo o trânsito em julgado ser certificado nos autos. 7. 

Havendo desistência ou superado o prazo de oposição de embargos, fica, 

desde já, autorizada a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela 

via eletrônica. 8. OBSERVE-SE que, de acordo com o disposto no art. 

1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o decidido no julgamento do STF. RE 

420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21-3-2007, não sendo 

embargada a execução: (i) Tratando-se de obrigação cujo valor determina 

a adoção do regime de precatório, ficam dispensados os honorários. (ii) 

Tratando-se de obrigação de pequeno valor, são devidos honorários, que 

ficam, desde logo, fixados no patamar de 10% do valor executado. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL 

LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz 

determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001492-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001492-59.2017.8.11.0025 REQUERENTE: HILONES 

NEPOMUCENO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

DESPACHO Vistos, etc. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

movida em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 

do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 

4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001500-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001500-36.2017.8.11.0025 REQUERENTE: HILONES 

NEPOMUCENO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

DESPACHO Vistos, etc. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

movida em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 

do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 

4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001523-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DA CRUZ E SOUZA OAB - MT0003543A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001523-79.2017.8.11.0025 AUTOR: GILMAR DA 

CRUZ E SOUZA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Vistos, etc. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a parte exequente não 

instruiu a inicial com a certidão de honorários a que alude o Provimento 

09/2007-CGJ. Portanto, levando em consideração que a petição inicial 

deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320, NCPC), DETERMINO que o Exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, certidão dos honorários (a ser expedida pela Secretaria 

Judicial do Juízo que arbitrou a verba), sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 321[i], NCPC). Após, certifique-se e volte-me concluso. 

Às providências. Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito [i] 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000109-12.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000109-12.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: ANDREIA 

OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO 

Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida 

em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do 

Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000138-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000138-62.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: NADER 

THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Vistos 

em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do Código 

de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o exequente 

juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento nº 

09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000142-02.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000142-02.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: NADER 

THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Vistos 

em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do Código 

de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o exequente 

juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento nº 

09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000140-32.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000140-32.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: NADER 

THOME NETO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Vistos 

em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS movida em 

face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 do Código 

de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o exequente 

juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento nº 

09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 
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dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] 

Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000113-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1000113-49.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: SOLANGE 

APARECIDA DELFINA DA ROCHA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO DESPACHO Vistos em correição. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE 

HONORÁRIOS movida em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na 

forma do art. 910 do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, 

verifico que o exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º 

do Provimento nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os 

requisitos do art. 534, NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita à parte exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º 

do Novo Código de Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, 

na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, opor embargos 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada do mandado aos autos, não se 

aplicando ao caso a contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do 

art. 915, § 3º do mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, 

distribuídos por dependência a estes autos e instruídos com cópias das 

peças processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer 

matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de 

conhecimento. 6. Caso haja, por parte da executada, pedido de 

desistência do prazo para oposição de embargos, fica desde já 

homologada, devendo o trânsito em julgado ser certificado nos autos. 7. 

Havendo desistência ou superado o prazo de oposição de embargos, fica, 

desde já, autorizada a expedição dos ofícios requisitórios/precatórios pela 

via eletrônica. 8. OBSERVE-SE que, de acordo com o disposto no art. 

1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o decidido no julgamento do STF. RE 

420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 21-3-2007, não sendo 

embargada a execução: (i) Tratando-se de obrigação cujo valor determina 

a adoção do regime de precatório, ficam dispensados os honorários. (ii) 

Tratando-se de obrigação de pequeno valor, são devidos honorários, que 

ficam, desde logo, fixados no patamar de 10% do valor executado. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Juína/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 4º, § 3º. Na sentença o Juiz 

determinará 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 90131 Nr: 4420-73.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDODS, NKODS, ACDS, INDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intime-se a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão de 

fls.64.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001499-51.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Numero do Processo: 1001499-51.2017.8.11.0025 REQUERENTE: HILONES 

NEPOMUCENO REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO 

DESPACHO Vistos, etc. 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

movida em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, na forma do art. 910 

do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ[1], razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, recebo a inicial. 3. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte 

exequente, nos termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º do Novo Código de 

Processo Civil. 4. CITE-SE o executado pessoalmente, na pessoa de seu 

representante judicial, para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, 

contados da juntada do mandado aos autos, não se aplicando ao caso a 

contagem prevista no art. 229 do CPC, nos termos do art. 915, § 3º do 

mesmo Diploma. 5. ADVIRTA-SE que nos embargos, distribuídos por 

dependência a estes autos e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria 

que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. 6. 

Caso haja, por parte da executada, pedido de desistência do prazo para 

oposição de embargos, fica desde já homologada, devendo o trânsito em 

julgado ser certificado nos autos. 7. Havendo desistência ou superado o 

prazo de oposição de embargos, fica, desde já, autorizada a expedição 

dos ofícios requisitórios/precatórios pela via eletrônica. 8. OBSERVE-SE 

que, de acordo com o disposto no art. 1º-D, da Lei nº 9.494/97 e o 

decidido no julgamento do STF. RE 420.816-ED, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 21-3-2007, não sendo embargada a execução: (i) Tratando-se 

de obrigação cujo valor determina a adoção do regime de precatório, ficam 

dispensados os honorários. (ii) Tratando-se de obrigação de pequeno 

valor, são devidos honorários, que ficam, desde logo, fixados no patamar 

de 10% do valor executado. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Juína/MT, 8 de janeiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito [1] Art. 

4º, § 3º. Na sentença o Juiz determinará 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.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135982 Nr: 559-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA dos crimes a ele 

imputado.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, COLOCANDO 

imediatamente em liberdade LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA, salvo se 

por outro motivo estiver preso, RECOLHENDO-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 426 de 755



– BNMP 2.0.EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 76. 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as 

comunicações semestrais devidas.Transitado em julgado e observadas as 

formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as 

comunicações de praxe e ARQUIVEM-SE.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136638 Nr: 1029-03.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA NUNES, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Considerando que aportou aos autos a documentação do acusado (fl. 

54/55), com fulcro no art. 313, parágrafo único, do CPP, REVOGO a prisão 

preventiva (autos sob o Código n. 136502), com a imposição das 

seguintes medidas cautelares:

a) COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, 

ESTANDO O BENEFICIADO PROIBIDO DE ALTERAR SEU ENDEREÇO SEM 

COMUNICAÇÃO A ESTE JUÍZO;

b) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 

30 dias sem prévia comunicação;

EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver 

preso, ficando ADVERTIDO de que o descumprimento das medidas 

cautelares acima determinadas poderá redundar na aplicação de outras 

medidas que garanta a instrução processual, inclusive prisão preventiva.

No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. Meirinho LER expressamente tais 

condições, alertando-se das consequências do descumprimento, e 

COLHER o atual endereço preciso dele, ALERTANDO-O de que em caso 

de qualquer alteração deste endereço deve ser informado nos autos, sob 

pena de ter sua prisão novamente decretada. DEVERÁ, ainda, o Sr. 

Meirinho ALERTÁ-LO de que o alvará de soltura não significa absolvição, 

devendo acompanhar o desfecho final do seu processo.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 102661 Nr: 3515-97.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de MARCELO RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, como 

incurso na pena do art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da 

Lei n. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 21.10.2014 (fl. 53/54).

 Citado, o acusado apresentou resposta à acusação à fl. 64-66.

Em audiência de instrução foi decretada a revelia do acusado, bem como 

ouvida apenas uma testemunha. Na oportunidade, as partes apresentaram 

alegações finais orais, requerendo o Ministério Público e à Defesa a 

absolvição do acusado (fl. 74/75).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática 

do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, in verbis:

“Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade:

 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

A MATERIALIDADE do delito de lesão corporal restou comprovada ante o 

auto de exame de corpo de delito (fl. 17-19).

Todavia, a AUTORIA delitiva do crime de lesão coporal não restou 

comprovada nos autos, isso porque o único elemento probatório trazido 

em juízo foi a palavra da testemunha PM Joanicio Catarino da Silva, a qual 

compareceu ao local apenas após a ocorrências dos fatos.

Nessa perspectiva, não há elementos robustos para a formação de um 

édito condenatório.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“(...) 5. A presunção, no processo penal é, como se sabe, em favor do réu 

e não contra ele. A condenação só pode emergir da convicção plena do 

julgador sua base ética indeclinável. A prova controversa, insegura e que 

não afasta todas as dúvidas possíveis enseja um desate favorável ao 

acusado, em homenagem ao consagrado princípio in dubio pro reo. 

Precedentes. 6. Não se pode olvidar que, no juízo penal, compete à 

acusação comprovar, concludentemente, a existência do fato ensejador 

da aplicação de pena, porque é precisamente a certeza conquistada do 

delito que legitima a condenação, como é a dúvida, ou, de outra forma, a 

não conquistada certeza do delito, que obriga à absolvição. 7. Recurso 

conhecido e improvido. (Apelação nº 0150250-25.2008.8.06.0001, 1ª 

Câmara Criminal do TJCE, Rel. Mário Parente Teófilo Neto. unânime, DJe 

10.07.2014).” (grifo nosso)

Destarte, ausente uma prova robusta que dê certeza da autoria, 

prejudicada fica a prolação de um decreto penal condenatório. Leia-se:

”A verossimilhança, por maior que seja não é jamais a verdade ou a 

certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar 

um possível delinqüente é condenar um possível inocente" (NELSON 

HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, P. 65).

Sendo assim, diante do princípio basilar do direito penal moderno e 

democrático, incidem, no caso, os postulados constitucionais da 

presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para 

fundar a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro 

reo.

Ante o exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado 

MARCELO RAMOS DA SILVA do crime a ele imputado.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos pela Secretaria, conforme 

determinado à f. 63.

Transitada em julgado, ao ARQUIVO.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4267 Nr: 5418-22.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIELSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALBERTO FONSECA 

- OAB:3594-A, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do recuperando, em 

face da prescrição executória, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, 

“caput”, todos do CP e o art. 66, II, da Lei de Execução Penal.RECOLHA-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Mandados de Prisão - BNMP.Tendo em vista a atuação dos advogados 

Dativos Dr. Eduardo Alberto Fonseca para defesa do réu (fl. 43 e 47), 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 5 URH’s e à Dra. SELMA PINTO DE 

ARRUDA GUIMARÃES (fl. 61-64 e 69/70) o valor de 5 URH’s. EXPEÇA-SE 

a certidão de honorários pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações semestrais 
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devidasTransitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos, observando que 

permanecem os efeitos secundários da condenação.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92727 Nr: 841-83.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 CERTIFICO que, deixo de expedir mandado de intimação às testemunhas 

de defesa, APOLINÁRIO GOMES LEAL e JOÃO ALVES FEITOSA, tendo em 

vista a petição de fl. 184.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132449 Nr: 4085-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NITSAS LORRAINE SOUZA CIESLIK, ANDRÉ 

DUARTE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ DR. ANTONIO VALDENIR 

CALIARE, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS ALEGAÇÕES 

FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92727 Nr: 841-83.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta de audiências e agenda deste 

magistrado, REDESIGNO a audiência para o dia 28/06/2018, às 14h40min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89618 Nr: 3852-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIOGO ALVES DE 

ALENCAR - OAB:18505

 Código de rastreabilidade: 81120183388229

Documento: DOCUMENTOS PARA INSTRUIR CP CODIGO 89618.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - DIAMANTINO ( TJMT )

Data de Envio: 23/05/2018 11:08:46

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS DO JUÍZO - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89618 Nr: 3852-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIOGO ALVES DE 

ALENCAR - OAB:18505

 Código de rastreabilidade: 81120183388235

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 89618 - CUIABA.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 23/05/2018 11:12:59

Assunto: META 01 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHAS DO JUÍZO - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO EM FASE POLICIAL - OBS: SEGUE EM DOIS ANEXOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108322 Nr: 1722-89.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZER ZANESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu CEZER ZANESCO nas 

penas do art. 147 do Código Penal, com as implicações da Lei n. 

11.340/06. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena:Pena: detenção, de um a seis 

meses, ou multa. Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de 

detenção.A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do 

art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, 

CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Tendo em vista a 

circunstância do tipo penal, a qual foi cometida mediante grave ameaça, 

DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena restritiva de 

direito. Nos termos do art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento 

da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: 

a)No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à 

comunidade (art. 78,§1º do CP);b)Proíbo o condenado a frequentar 

lugares, tais como: bares, prostíbulos, casas noturnas e 

congêneres;c)Não poderá ausentar-se da comarca sem prévia 

autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em juízo para informar e 

justificar suas atividades;ISENTO o acusado do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, na forma da lei. 

Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;02) 

COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, via INFODIP, 

para fins do art. 15, III, da CF;03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor 

e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de 

Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado; P. I. 

C.CIÊNCIA ao Ministério Público.Juína-MT, 06/04/2018 VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 4093-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 Conforme se vê, não há nos autos prova robusta de que a acusada 

cometeu os crimes descritos na peça acusatória.Desta forma, diante de 

dúvidas razoáveis acerca da autoria do acusado quanto à prática do 

crime capitulado na denúncia, fragilizando um possível decreto 

condenatório, impõe-se no presente caso a aplicação do brocardo "in 

dubio pro reo".Neste sentido é o julgado pretoriano que reflete a 

orientação deste magistrado:“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. 

PRESCRIÇÃO PROPRIAMENTE DITA. OCORRÊNCIA. LESÕES CORPORAIS. 
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IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. Transcorrido o prazo previsto em lei 

para que o Estado constitua título executivo condenatório em desfavor do 

acusado, reconhecesse, de ofício, a prescrição por ser matéria de ordem 

pública. Havendo dúvida razoável quanto ao iniciante das agressões 

recíprocas entre companheiros, e estando a palavra da vítima isolada do 

conjunto probatório, aliada à ausência de outras testemunhas presenciais 

do fato, a absolvição é medida que se impõe.” (Apelação nº 

0006620-94.2009.8.22.0011, 1ª Câmara Criminal do TJRO, Rel. Ivanira 

Feitosa Borges. j. 22.01.2015, unânime, DJe 29.01.2015). (grifo 

nosso)Impõe-se, no entanto, a absolvição do acusado, quanto aos crimes 

capitulados na peça acusatória. Ante ao exposto, nos termos do art. 386, 

VII, do CPP, ABSOLVO o acusado IARA PERREIRA RODRIGUES DA SILVA, 

dos crimes a ele imputado.Transitado em julgado e observadas as 

formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, PROCEDENDO-SE com as 

comunicações de praxe e ARQUIVEM-SE.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Juína/MT, 06/04/2018VAGNER DUPIM DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 108817 Nr: 1989-61.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Destarte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu WAGNER APARECIDO DA 

SILVA, nas penas do art. 147 do Código Penal, e ABSOLVÊ-LO do crime 

previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c art. 7°, I e II da Lei 

nº. 11.340/06.Pena: detenção, de um a seis meses, ou multa. Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 1 (um) mês de detenção.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME ABERTO. CONCEDO ao réu o direito de apelar em 

liberdade. DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direito, por se tratar de violência domética. Nos termos do art. 

77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 2 

(dois) anos, mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do 

prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do 

CP);b)Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, 

prostíbulos, casas noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades;ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de 

execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF;03) 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o 

nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a atuação da advogada 

Dativa Dra. Hilonês Nepomuceno para defesa do réu, CONDENO o Estado 

de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no 

valor de 05 URH. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e 

seguintes, da CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.P. 

I. C.CIÊNCIA ao Ministério Público.Juína-MT, 14/04/2018 VAGNER DUPIM 

DIASJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103432 Nr: 4125-65.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO CHALEGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o réu SAULO CHALEGA DA 

SILVA nas penas do art. 21, “caput”, do DL n. 3.688/41, com as 

implicações da Lei n. 11.340/06, e ABSOLVÊ-LO das penas do art. 147 do 

CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Portanto, TORNO DEFINITIVA a 

pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.A pena deverá ser cumprida 

em REGIME ABERTO. CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. 

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. DEIXO DE SUBSTITUIR a 

pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Nos termos do 

art. 77 do Código Penal, SUSPENDO o cumprimento da pena, pelo prazo de 

2 (dois) anos, mediante as seguintes condições: a)No primeiro ano do 

prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do 

CP) b)Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, 

prostíbulos, casas noturnas e congêneres;c)Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz;d)Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades; ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para 

as partes, DETERMINO as seguintes providências: 01) EXTRAIA-SE guia 

de execução definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao TRE-MT, via INFODIP, para 

fins do art. 15, III, da CF (art. 595 da CNGC/MT);03) COMUNIQUEM-SE ao 

Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação;05) LANCE-SE o nome do réu no rol 

do culpado;Tendo em vista a atuação dos Advogados Dativos Dr. 

ANTONIO VALDENIR CALIARE para defesa do réu (f. 59), CONDENO o 

Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 3 URH’s e ao Dr. DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS. SIRVA (fl. 66/67) o valor de 7 URH’s. EXEPEÇA-SE a respectiva 

certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.Após, ao ARQUIVO.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 44020 Nr: 2670-75.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS VANOR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando 

pela extinção da punibilidade do acusado em razão de sua morte.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, diante da certidão de óbito e, ainda, considerando a 

manifestação ministerial, a extinção da punibilidade do acusado é medida 

que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado, a teor do que dispõe o art. 107, I, do 

CP c/c art. 62 do CPP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87693 Nr: 1706-43.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando 

pela extinção da punibilidade do acusado em razão de sua morte.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Sem delongas, diante da certidão de óbito e, ainda, considerando a 

manifestação ministerial, a extinção da punibilidade do acusado é medida 
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que se impõe, a teor do que dispõe o artigo 107, I, do CP.

Com efeito, preceitua o artigo 62 do Código de Processo Penal, in verbis:

“No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, 

e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, JULGO 

EXTINTA a PUNIBILIDADE do acusado, a teor do que dispõe o art. 107, I, do 

CP c/c art. 62 do CPP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 48782 Nr: 2982-17.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDISMAR DOS SANTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 (...) ABSOLVIÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PROVA INQUISITORIAL NÃO 

CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. 1.De 

acordo com o art. 155 do CPP o Juiz formará sua convicção pela livre 

apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo 

fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos 

colhidos na investigação. 2. Sendo o inquérito policial mera peça 

informativa que auxilia o órgão ministerial na formação da sua opinio delicti, 

para o oferecimento da denúncia, não pode as provas nele produzidas, 

sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, servir de fundamento para 

o decreto condenatório. E isso porque, a certeza necessária à emissão de 

um juízo condenatório somente pode ser alicerçada em prova judicializada 

3. Inexistindo provas suficientes, a absolvição do réu é medida que se 

impõe, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal. 4. 

Recurso Provido. (Apelação nº 0090.10.000705-4, 1ª Câmara Criminal do 

TJRR, Rel. Almiro Padilha. unânime, DJe 22.07.2015).” (grifo 

nosso)Destarte, ausente uma prova robusta que dê certeza da autoria, 

prejudicada fica a prolação de um decreto penal condenatório. Leia-se:”A 

verossimilhança, por maior que seja não é jamais a verdade ou a certeza, 

e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um 

possível delinqüente é condenar um possível inocente" (NELSON 

HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, 1981, vol. V, P. 65).Sendo assim, 

diante do princípio basilar do direito penal moderno e democrático, incidem, 

no caso, os postulados constitucionais da presunção de inocência e da 

reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição do 

acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro reo. Ante ao exposto, nos 

termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o acusado EUDISMAR DOS 

SANTOS RIBEIRO, do crime a ele imputado.Transitado em julgado e 

observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA na culpa, 

PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.P.I.C.CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132577 Nr: 4190-55.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL ALVES DOS SANTOS, MAILSON 

JOSÉ DE SOUZA, JOICEMARA BALTAZAR DE MORAES, PEDRO JUNIOR 

SIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, POLIANE DE BRITO BATISTA - OAB:21950/0-MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

1. HOMOLOGO a desistência dos recursos em sentido estrito interpostos 

pelos acusados.

2. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

3. Havendo contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo 

Ministério Público, REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça para 

apreciação, com as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110710 Nr: 2916-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO NERA DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Intimação da advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço do réu, DAMIÃO NERA DAMIÃO, tendo em 

vista a certidão negativa de fl. 63.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 51863 Nr: 4830-39.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI RODRIGUES, JOSÉ ORLANDO JERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Vistos, I - DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO De proêmio, considerando a não 

localização do acusado José Orlando Jerônimo e a fim de garantir o 

prosseguimento deste processo com relação ao acusado Davi Rodrigues, 

nos termos do art. 80 do CPP, a separação se impõe. Firme na seguinte 

orientação jurisprudencial: “Não se contesta que em caso de conexão e 

continência os crimes devem ser julgados em comum, porém, havendo 

vários denunciados e sendo suspenso o feito em relação a um dos 

acusados, justifica-se perfeitamente o desmembramento do processo em 

relação a ele o prosseguimento em relação aos demais, sobretudo se não 

houver prejuízo para defesa” (RT 755/743). Desta forma, com fundamento 

no art. 80 do CPP, DETERMINO a SEPARAÇÃO destes autos, prosseguindo 

neste processo a ação contra Davi Rodrigues, e, em autos apartados, a 

serem formados com fotocópias de todas as peças do processo, o 

processo relativo ao acusado José Orlando Jerônimo. No mais, analisando 

a defesa preliminar do acusado Davi Rodrigues, tenho que os argumentos 

nela contida são insuficientes para a extinção do processo neste momento 

processual, sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das 

provas e garantir a ampla defesa, razão por que RECEBO a denúncia 

oferecida contra DAVI RODRIGUES, qualificado nos autos. DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2018, às 16h30min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa e se procederá ao interrogatório dos(a) acusados(a); (5) 

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE; INTIMEM-SE às testemunhas e 

CITE-SE o acusado (art. 56 da Lei de Drogas). CIÊNCIA ao Ministério 

Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 88933 Nr: 3086-04.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92727 Nr: 841-83.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE JESUS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Código de rastreabilidade: 81120183388737

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 92927.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - VÁRZEA GRANDE ( TJMT )

Data de Envio: 23/05/2018 13:20:23

Assunto: META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA DO AUTOR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 103077 Nr: 3849-34.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI VICENTE DA COSTA, MARCONDES 

BRANDÃO CIESLINSKI, ALMIRO JOSÉ GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de SIDINEI VICENTE DA COSTA, MARCONDES BRANDÃO 

CIESLINSKI e ALMIRO JOSÉ GOMES DUARTE, qualificados nos autos, 

como incursos nas penas do art. 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, 

ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Após o recebimento da denúncia em 26.06.2015 (fl. 112/113) e citação, os 

acusados apresentaram defesa preliminar (fl. 120-122).

Em audiência de instrução foram ouvidas várias testemunhas, 

procedendo-se com o interrogatório dos acusados, oportunidade em que 

foi decretado a revelia do acusado Almiro, culminando em alegações finais 

orais pelo Ministério Público que pugnou pela condenação dos acusados 

nos termos da exordial acusatória.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da pena no seu patamar 

mínimo e reconhecimento da causa de diminuição da pena quanto aos 

acusados Sidinei e Almiro e pela absolvição de Marcondes (fl. 141-148 e 

163-170).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

1. DA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, 

C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL)

a) DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante (fl. 07), 

termos de depoimentos e declarações (fl. 08-11, 16, 19, 21, 23), termo de 

apreensão (f. 13/14), auto de avaliação (f. 15), termo de entrega (f. 18), 

termo de informação (f. 26, 28, 31), termos de interrogatórios (fl. 34, 49 e 

59), bem como boletins de ocorrência (fl. 72-77).

b) DA AUTORIA DOS ACUSADOS

Analisando detidamente os autos, mormente os depoimentos de 

testemunhas, em ambas as fases processuais, bem como o interrogatório 

do acusado Sidinei, tenho que a autoria restou devidamente comprovada.

De proêmio, DECRETO a revelia do acusado Marcondes Brandão Cielinski 

nos termos do art. 367 do CPP, isso por que mudou de endereço e não 

informou nos autos.

Com efeito, a testemunha Antônio João da Silva Ribeiro, policial militar, 

narrou em juízo, grosso modo, que ao chegar ao local para atender a 

ocorrência, os acusados estavam com as portas carregadas nos veículos 

para transportar, momento em que conduziram todos até o CISC.

 Diante desse contexto, a testemunha Danieli Roque ao ser inquirida em 

juízo declarou, grosso modo, que ouviu comentários de que havia tombado 

um caminhão de carne e que estaria liberado para pegar, momento em que 

se deslocou até o local e viu pessoas carregando portas. No mais, relata 

que havia um Fiat Uno com carretinha que estava carregado de portas, 

depoimento corroborado pelas testemunhas Flavio Valeriano da Silva e 

Leandro da Silva Bezerra.

 Embora o acusado Marcondes não tenha sido interrogado em juízo e 

permanecido em silêncio na delegacia, noto que o menor Lucas Henrique 

Santos Silva ao ser ouvido em juízo declarou, em suma, que FOI 

JUNTAMENTE COM MARCONDES BUSCAR AS PORTAS E IAM PAGAR 

FRETEIRO PARA TRANSPORTAR. Afirma que Sidnei também estava no 

local carregando portas, mas que não o ajudou.

Nesse passo, os menores Jhonatan da Silva Santos e Pablo Mauricio 

Oliveira da Costa declararam em juízo, grosso modo, que ao ficarem 

sabendo que havia tombado o caminhão e que foram juntamente com 

Sidinei e Almiro até o local, pegaram umas seis portas e colocaram na 

caretinha, porém Jhonatan afirmou não ter ajudado carregá-las.

 No mais, apesar de o acusado Almiro da mesma forma não tenha sido 

ouvido em juízo e usufruído seu direito constitucional ao silêncio na 

delegacia, noto que o acusado Sidinei Vicente da Costa ao ser interrogado 

em juízo, CONFESSOU QUE ESTEVE NO LOCAL JUNTAMENTE COM SEU 

FILHO PABLO E ALMIRO, OCASIÃO EM QUE CARREGARAM DE 5 A 6 

PORTAS NA CARRETINHA DO SEU CARRO VEÍCULO FIAT UNO, mas que 

a polícia chegou e não conseguiram sair do local com as portas.

Conforme se observa, o depoimento das testemunhas foi corroborado 

pela confissão do acusado Sidinei na fase judicial, acrescido do fato de 

serem surpreendidos tentando subtrair as portas da vítima, cenário que 

forma um conjunto probatório apto a alicerçar a condenação.

Sendo assim, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não 

pairam dúvidas acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em 

favor dos acusados qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o 

decreto condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e 

legal a ser trilhado.

c) DA QUALIFICADORA

Esclareço, ainda, que a qualificadora presente no inciso IV, § 4º, do art. 

155 do CP (concurso de agentes) restou cabalmente demonstrada, isso 

porque em todos os depoimentos das testemunhas e também 

interrogatório do réu Sidinei demonstraram que o delito foi praticado em 

conjunto com terceira pessoa.

2. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA)

a) DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito restou demonstrada ante o boletim de ocorrência 

(f. 77), depoimentos dos adolescentes prestados em ambas as fases 

processuais, depoimento do policial militar Antônio João da Silva Ribeiro e 

interrogatório em juízo do acusado Sidinei.

b) DA AUTORIA DOS ACUSADOS

De igual forma, também ficou demonstrada a autoria por meio dos 

depoimentos prestados pelos menores acima citados, bem como pela 

confissão do acusado Sidinei.

De resto, não há que se falar em ausência de prova da corrupção efetiva 

do menor, pois o delito prescinde de prova nesse sentido, de acordo com 

a súmula 500 do STJ: "A configuração do crime do artigo 244-B do ECA 

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito 

formal."

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o 

fim de CONDENAR os réus SIDINEI VICENTE DA COSTA, MARCONDES 

BRANDÃO CIESLINSKI e ALMIRO JOSÉ GOMES DUARTE, como incurso 

nas penas dos artigos 155, § 4º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal e art. 244-B do ECA.

Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena.

3. DO RÉU SIDINEI VICENTE DA COSTA

3.1 DA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

1º FASE
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Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: não possui antecedentes.

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: ínsitas do tipo;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do tipo;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

RECONHEÇO a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão), 

mas, DEIXO de proceder a redução porque a pena já se encontra no 

mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento.

Entretanto, há caso especial de diminuição de pena, face o 

reconhecimento do FURTO TENTADO, disposto no art. 14, II do Código 

Penal, razão por que REDUZO a pena base aplicada em 1/3 (um terço), 

alcançando uma fração de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 

06 (seis) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 

transita por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, 

quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos 

autos, tendo em vista que o delito só não se consumou por que a polícia 

militar chegou no local, afigura-se razoável a fração de 1/3.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 06 (seis) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime.

3.2 DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) conduta social: nenhum apontamento significativo;

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos: próprios do crime;

6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;

7) consequências: típicas do delito.

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a ausência de circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

RECONHEÇO a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão), 

mas, DEIXO de proceder a redução porque a pena já se encontra no 

mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes da pena.

3ª FASE

Sem causas de diminuição ou de aumento.

Assim, estabeleço a pena definitiva do vertente delito 1 (um) ano de 

reclusão.

3.3 DO CONCURSO FORMAL ENTRE ART. 155, § 4º, INCISO IV, C/C O 

ART. 14, INCISO II, E ART. 244-B DO ECA

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de 

desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 

1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 1 (um) ano, 6 (seis) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

FIXO o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida em regime ABERTO (quantum da pena), nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, regime este que é incompatível com a 

prisão, razão porque CONCEDO ao réu o direito de RECORRER EM 

LIBERDADE.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em duas penas restritiva de direito na forma e condições a 

serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do 

Executivo de Pena, com atenção ao art. 72, § 7º, da Lei n. 9.605/98.

DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em razão da 

substituição por PRD.

4. DO RÉU MARCONDES BRANDÃO CIESLINSKI

4.1 DA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: não possui antecedentes.

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: ínsitas do tipo;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do tipo;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento.

Entretanto, há caso especial de diminuição de pena, face o 

reconhecimento do FURTO TENTADO, disposto no art. 14, II do Código 

Penal, razão por que REDUZO a pena base aplicada em 1/3 (um terço), 

alcançando uma fração de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 

06 (seis) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 

transita por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, 

quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos 

autos, tendo em vista que o delito só não se consumou por que a polícia 

militar chegou no local, afigura-se razoável a fração de 1/3.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 06 (seis) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime.

4.2 DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) conduta social: nenhum apontamento significativo;

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos: próprios do crime;

6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;

7) consequências: típicas do delito.

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a ausência de circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.
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3ª FASE

Sem causas de diminuição ou de aumento.

Assim, estabeleço a pena definitiva do vertente delito 1 (um) ano de 

reclusão.

4.3 DO CONCURSO FORMAL ENTRE ART. 155, § 4º, INCISO IV, C/C O 

ART. 14, INCISO II, E ART. 244-B DO ECA

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de 

desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 

1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 1 (um) ano, 6 (seis) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

FIXO o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida em regime ABERTO (quantum da pena), nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, regime este que é incompatível com a 

prisão, razão porque CONCEDO ao réu o direito de RECORRER EM 

LIBERDADE.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em duas penas restritiva de direito na forma e condições a 

serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do 

Executivo de Pena, com atenção ao art. 72, § 7º, da Lei n. 9.605/98.

DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em razão da 

substituição por PRD.

5. DO RÉU ALMIRO JOSÉ GOMES DUARTE

5.1 DA TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

1º FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua 

ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de reprovabilidade 

do tipo penal;

2) Antecedentes: não possui antecedentes.

3) Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone sua conduta 

social.

4) Personalidade: não há nos autos estudo especializado e dados 

concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) Circunstancias: ínsitas do tipo;

6) Motivos: são inerentes ao tipo penal;

7) Consequências: ínsitas do tipo;

 8) Comportamento da vítima: inexistente.

 FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

 2ª FASE

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

3ª FASE

Inexistem causas de aumento.

Entretanto, há caso especial de diminuição de pena, face o 

reconhecimento do FURTO TENTADO, disposto no art. 14, II do Código 

Penal, razão por que REDUZO a pena base aplicada em 1/3 (um terço), 

alcançando uma fração de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 

06 (seis) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a 

reprovação e prevenção do crime.

Nesse ponto, importante frisar que a margem de diminuição de 1/3 a 2/3 

transita por várias frações possíveis de serem levados em conta pelo juiz, 

quais sejam, exemplificativamente: 2/3, 3/5, 1/2, 2/5, 1/3. No caso dos 

autos, tendo em vista que o delito só não se consumou por que a polícia 

militar chegou no local, afigura-se razoável a fração de 1/3.

Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 06 (seis) dias-multa à razão de 1/3 do salário mínimo vigente 

para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime.

5.2 DA CORRUPÇÃO DE MENORES

Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código 

Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: nada que diferencie do tipo penal;

2) antecedentes: o réu não possui maus antecedentes;

3) conduta social: nenhum apontamento significativo;

4) personalidade: sem aferição especializada e dados concretos;

5) motivos: próprios do crime;

6) circunstâncias: ínsitas ao tipo penal;

7) consequências: típicas do delito.

8) comportamento da vítima: inexistente.

Considerando a ausência de circunstância judicial negativa, FIXO a 

pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

2ª FASE

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª FASE

Sem causas de diminuição ou de aumento.

Assim, estabeleço a pena definitiva do vertente delito 1 (um) ano de 

reclusão.

5.3 DO CONCURSO FORMAL ENTRE ART. 155, § 4º, INCISO IV, C/C O 

ART. 14, INCISO II, E ART. 244-B DO ECA

Tendo havido concurso formal, e não comprovada a existência de 

desígnios autônomos, aplica-se a pena mais grave, acrescida, no caso, de 

1/6. Assim, encontro a pena total DEFINITIVA de 1 (um) ano, 6 (seis) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

FIXO o dia-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente.

A pena deverá ser cumprida em regime ABERTO (quantum da pena), nos 

termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, regime este que é incompatível com a 

prisão, razão porque CONCEDO ao réu o direito de RECORRER EM 

LIBERDADE.

 Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabona o réu a 

ponto de impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção 

e reprovação do crime (CP, art. 44, III), a CONVERSÃO da pena privativa 

de liberdade em duas penas restritiva de direito na forma e condições a 

serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos do 

Executivo de Pena, com atenção ao art. 72, § 7º, da Lei n. 9.605/98.

DEIXO proceder à suspensão condicional da pena em razão da 

substituição por PRD.

ISENTO os acusados do pagamento das custas e despesas processuais, 

haja vista serem os condenados pobres, na forma da lei.

 Transitada em julgado a sentença para as partes, DETERMINO as 

seguintes providências:

01) EXTRAIA-SE guia de execução definitiva;

02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;

04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;

05) PROVIDÊNCIAS para a execução da multa;

06) LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados;

Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dra. HILONÊS 

NEPOMUCENO para defesa dos réus, CONDENO o Estado de Mato Grosso 

a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10 URH’s. 

EXPEÇA-SE a respectiva certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório 

de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.

P. I. C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127521 Nr: 930-67.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO 

INTERPOSTO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-23.2016.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REBOUCAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL LTDA (REQUERIDO)

CIFRAO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE OLIVEIRA BARRETO JUNIOR OAB - RN0004259A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/06/2018 às 12:10H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001326-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANNE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES ROVIMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 15/06/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001326-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

TAYANNE PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES ROVIMA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

sua advogada, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 12:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-57.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA E FREIRE LTDA-ME (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 12:40H.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000088-36.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. DO NASCIMENTO BOUTIQUE - ME (RÉU)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 12:50H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010422-15.2015.8.11.0025

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:

LUNALVA MARICHEN SIEVERS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 13:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-92.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO JUSTINO DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 13:20H.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001308-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI FRANCISCA FEIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

06/07/2018 às 12:10H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 13:30H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001229-27.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO MARCHI BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO VINICIUS FARESIN DE OLIVEIRA OAB - MT20971/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR COSTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 13:40H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

15/06/2018 às 14:00H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria
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PORTARIA Nº 040/2018- CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

CONSIDERANDO as férias do servidor Edmilson Barbosa da Silva, Gestor 

Administrativo 3, responsável pela Central de Arrecadação e 

Arquivamento no período de 2/5/2018 a 11/5/2018;

CONSIDERANDO a designação da servidora Lucimeire Monaski Friozi para 

exercer a função de Gestora Administrativa 3, durante as férias do titular;

RESOLVE:DESIGNAR a servidora LUCIMEIRE MONASKI FRIOZI, Gestora 

Administrativa 3 em substituição, matr. 8666, como responsável pela 

Central de Arrecadação e Arquivamento no período de 2/5/2018 a 

11/5/2018.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia à Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso, bem como, à Central de Distribuição.

Mirassol D’ Oeste, MT, 7 de maio de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 044/2018- CA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, MMª 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

CONSIDERANDO a implantação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento nesta Comarca, conforme Portaria nº112/2017-CA;

CONSIDERANDO que a Central de Arrecadação e Arquivamento de acordo 

com os Provimentos nº 15/2017-CM e nº 12/2017-CGJ deverá ser 

vinculada à Central de Distribuição;

RESOLVE:

Artigo 1º. DESIGNAR a servidora LUCIMEIRE MONASKI FRIOZI, Gestora 

Administrativa 3, matr. 8666, como responsável pela Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

Artigo 2º. ESTABELECER que todos os servidores lotados na Central de 

Distribuição desempenhem suas funções na Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Artigo 3º. REVOGAR a Portaria nº127/2017-CA, datada de 11/12/2017.

 Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de hoje.

Publique-se e cumpra-se, intimando-se a servidora acima mencionada, 

remetendo-se cópia à Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, bem 

como, à Central de Distribuição.

Mirassol D’ Oeste, MT, 21 de maio de 2.018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 27328 Nr: 1258-88.2007.811.0011

 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: Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda, 

Alvaro Navarro Rodrigues, José Clayton de Freitas, Gianne Seawright 

Rowe, Joelma Seawright Rowe Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o requerido 

manifestou-se pela redução dos honorários periciais apresentados (fls. 

342/342-v), ao passo que a autora deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação (fl. 343).

Pois bem. DETERMINO seja o perito intimado para que informe a 

possibilidade de redução dos honorários propostos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso a resposta seja negativa, INDEFIRO desde já o pedido 

do requerido para nomeação de novo profissional, posto que tal escolha 

reste incumbida ao Magistrado, se utilizando da imparcialidade, 

razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos suficientes a 

ensejar tal renomeação, devendo ser dado cumprimento a decisão 

337/337-v.

Em sendo apresentada possibilidade de redução pelo perito, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 22 de dezembro de 2017.

 Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235358 Nr: 369-22.2016.811.0011

 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: Mateus Rossato Demite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Brito Eletronicos Eireli -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 Vistos.

DEFIRO pedido de fls. 64, de modo que NOMEIO como defensor dativo a 

advogada Suellen Menezes Barranco, OAB/MT 15.667, para atuar até o 

final do presente feito, arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo 

com os valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, 

no importe de R$ 834,72 (oitocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois 

centavos), com fulcro no artigo 9º, II, do CPC, para o ato de especificação 

de provas, conforme decisão de fls. 63, sendo certo que quando emanado 

novo ato, lhe serão fixados novos valores.

Ademais, analisando a manifestação da autora de fls. 65, verifica-se que 

não dis respeito ao presente feito, sendo manifestação totalmente diversa 

do conteúdo tratado na presente ação, razão pela qual DETERMINO seu 

desentranhamento, devendo a Secretaria de Vara certificar o transcurso 

do prazo in albis pela autora para especificação de provas.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste-MT, 02 de janeiro de 2018.

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259157 Nr: 1496-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia de Jesus de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

62/86, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257199 Nr: 571-28.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Francisco da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

22/28, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 
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manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257653 Nr: 764-43.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Aparecida de Almeida Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

31/35, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259153 Nr: 1494-54.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Celerino Amancio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

27/33, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258239 Nr: 1031-15.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábio Alessandro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

80/91, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255494 Nr: 5801-85.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Pasqueto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Martins - 

OAB:24343/0, Maria Teresa Bousada Dias Koshiama - OAB:12.685-B, 

Nayara São Marco Bassarotti - OAB:22485/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 18 de JUNHO de 2018 às 15h40min, com o(a) perito(a) Dr(a). Bruna 

dos Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a 

qual deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259162 Nr: 1501-46.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima Lopes Ferron

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

35/49, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259160 Nr: 1499-76.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thais Rutielly Silva Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora da r. decisão de fls .47/49 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257464 Nr: 654-44.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

18/06/2018 às 15hs para a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 

7134 , fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado 

pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos 

médicos que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257652 Nr: 763-58.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia de Jesus Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

71/84, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.
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 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251999 Nr: 4068-84.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Pereira Vaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do Procurador da parte autora de que esta Secretaria designou a data 

06/07/2018 às 13hs para a realização da perícia médica da parte autora 

quando poderão , no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e 

assistente técnico a qual será realizada no Edificio do Forum desta Cidade 

e Comarca pelo perito, Dr. LUIZ CARLOS PIERONI - CRM Nº. 5330 , 

fazendo-se acompanhar da parte autora, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257908 Nr: 874-42.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para PERICIA designada para o 

dia 18 de junho de 2018 às 15h20min, com o(a) perito(a) Dr(). Bruna dos 

Santos Silva Azevedo, fazendo-se acompanhar da parte autora, a qual 

deverá portar laudos e receituários médicos que possuir, conforme 

determinado pela Portaria n. 86/2017 – CA, sendo facultada às partes, 

dentro do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257319 Nr: 618-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMILTON CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Martin Sippel Souza - 

OAB:21366/0

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

27/38, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250001 Nr: 3046-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anestor Leite de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

33/53, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 22 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 170152 Nr: 3750-77.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci de Almeida Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado à fl. 88.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, remeta-se os autos 

novamente ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 25 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248587 Nr: 2374-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVGP, LMPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente acerca do documento de fl. 30, no prazo de 15 

(quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral do 

débito.

Após, ao MPE.

Empós, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230801 Nr: 2249-83.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimeiris Aparecida Soldera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIC GARMES DE OLIVEIRA - 

OAB:173.267, José Lídio Alves dos Santos - OAB:20.853-A, Nelson 

Paschoalotto - OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 78, de modo que, o mandando de citação seja feito 

no endereço: R 1 de maio, 1583, Mirassol D’Oeste – MT – Cep: 78.280-000,

Ademais, defiro que todas as intimações constem em nome de Dr. José 

Lídio Alves dos Santos – OAB/ MT 20.853-A e Drª. Roberta Beatriz do 

Nascimento – OAB/MT 20.732-A e quando necessário, que as intimações 

sejam enviadas para a Rua Professor Durval Guedes de Azevedo, nº 

2.144 – Jardim Infante Dom Henrique – fone (14)2108-8000 – CEP: 

17012-633 – Bauru – SP.

 Às providências.

Cumpra-se.
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Mirassol D’ Oeste - MT, 04 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242373 Nr: 4067-36.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cileide de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Interpostos recursos de apelação, 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 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 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.: 245502 Nr: 816-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS&CL, VRdS, LMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito 

principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de V. Ribeiro & Cia 

Ltda., Valdecir Ribeiro da Silva e Lucimar Maria Francisco da Silva, até o 

valor total de R$ 53.010,11 (cinquenta e três mil e dez reais e onze 

centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o exequente para 

que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo 

Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o executado na pessoa 

do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio de 2018Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 167802 Nr: 3368-84.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, PRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Martins Mello - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito 

principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de Marli Alves Silva 

e Paulo Roberto Alves, até o valor total de R$ 75.403,31 (setenta e cinco 

mil, quatrocentos e três reais e trinta e um centavos).Se infrutífera a 

indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.Se 

frutífera, posto que parcialmente, intime-se o executado na pessoa do seu 

advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio de 2018Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258468 Nr: 1142-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorivaldo de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

43/52, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258691 Nr: 1270-19.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedalva Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

34/43, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258222 Nr: 1022-53.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Sandra Mineiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

52/64, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258221 Nr: 1021-68.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O
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 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

51/64, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 23 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144763 Nr: 3733-75.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Fonseca Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A, Banco BMG S/A, 

Banco Bonsucesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÕES - OAB:78069, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - OAB:, 

CARLALUIZA DE ARAUJO LEMOS - OAB:122.249 RJ., FERNANDO 

ANDR DIAS - OAB:100.101 RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117, Servio Tulio 

de Barcelos - OAB:

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 338, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 15 (quinze) dias à parte autora, para as devidas 

providências.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 424 Nr: 251-47.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Sabaku Hayashi, FRANCISCA 

LOUDES FERREIRA HAYASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Em análise do feito, verifico que às fls. 278/280 foi informado que a 

executada faleceu, desta feita, determino a suspensão do processo pelo 

prazo de 06 (seis) meses, para que o Banco Bradesco S/A regularize o 

polo passivo do feito, nos termos do artigo 313, I e § 2º, I, do CPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e volvam-me 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246349 Nr: 1307-80.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adalberto Murta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreza Angelica D'Amico da 

Silva - OAB:22.687, Arnaldo de Souza - OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 84-v, de modo que SE OFICIE diretamente à 

APS/ADJ, nos termos ali especificados. Empós, devidamente oficiado, 

CERTIFIQUE-SE acerca do cumprimento da sentença prolatada.

Devidamente certificado, intime-se a autora para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 18 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235178 Nr: 267-97.2016.811.0011

 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: Luzia Celina Ortiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Considerando a proposta de honorários juntada às fls. 69, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) 

dias, a respeito de seu valor.

Ademais, certifique se as partes foram devidamente intimadas para 

indicarem assistentes técnicos e quesitos, conforme determinado à fl. 65. 

Caso negativo, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste, 27 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256458 Nr: 267-29.2018.811.0011

 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: Brenda Carolina da Silva Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Jose da Silva - 

OAB:16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Perlustrando atentamente o feito, vislumbro que a sentença prolatada à fl. 

17/18 possui erro material, haja vista que deixou de condena a parte 

executada ao pagamento de custas e despesas processuais por ser 

assistida pela Defensoria Pública, no entanto, não é o caso dos autos, 

mas sim apenas beneficiária da justiça gratuita.

 Sobre tal hipótese, dispõe o Código de Processo Civil que:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;

 Ante o exposto, reconheço de ex officio o erro material contido na 

sentença prolatada à fl. 17/18, razão pela qual promovo a retificação do 

nono parágrafo, fazendo constar onde se lê:

 Sem condenação em custas e honorários advocatícios, tendo em vista 

que a parte autora foi assistida pela Defensoria Pública.

Passando-se a ler:

 Concedo ainda aos requerentes os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98, do NCPC, motivo pelo qual declaro 

isentos do pagamento das custas e demais despesas processuais.

Desse modo, cumpra-se a sentença prolatada, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, na sequência, nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248122 Nr: 2179-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDdC, DACO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta realizada junto aos Sistemas SIEL e INFOJUD, foi possível 

aferir a existência de 02 (dois) endereços distintos da parte executada, 

conforme extratos em anexo.

 Deste modo, determino a citação dos executados nos 02 (dois) 

endereços localizados, nos termos da decisão de fls. 17/17-vº.

Caso reste infrutífero o ato acima, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que se manifeste no que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249287 Nr: 2725-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Toyota do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weniton Soares de Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:MT 14431 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A interpôs embargos de declaração 

contra a sentença prolatada às fls. 27, argumentando que a decisum 

obliterada contém erro material no que toca o pagamento de custas 

processuais e honorais advocatícios.

 De pronto, CONHEÇO os embargos, por tempestivos, e DOU-LHES 

PROVIMENTO para reconhecer o erro material contido na sentença 

objurgada, que passará a ter os seguintes termos:

“Deixo de fixar verbas de sucumbência, porque não formada a 

triangularização processual”.

No mais, permanece inalterada a sentença prolatada às fls. 42/44, em 

sentido lato.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23307 Nr: 624-29.2006.811.0011

 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: Maria de Lourdes Calabrez Robelo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orivaldo Terci Robelo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olzanir Figueiredo Carrijo - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Postergo a análise do pleito de fls. 113/114, uma vez que ao compulsar 

referido requerimento verifico que o mesmo veio desacompanhado de 

qualquer elemento de prova que possa comprovar a tese de que o imóvel 

inventariado é bem de família.

Assim, por se tratar de dever da inventariante demonstrar o alegado, pois 

o ônus da prova recai sobre si, nos termos do art. 373 do CPC, o que faz 

com que a mesma já deveria ter acostado documentos suficientes a 

respaldar seus argumentos, entendo necessário permitir-lhe a juntada das 

provas que entender pertinentes à comprovação de sua alegação antes 

de decidir, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.

Desta feita, intime-se a inventariante para que junte aos autos documentos 

aptos a comprovar que o bem inventariado se trata de bem de família, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’ Oeste - MT, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232666 Nr: 3396-47.2015.811.0011

 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: União Federal - (Banco do Brasil S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Lemos Adrião - 

Procurador da União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Tito Schenini 

Cademartori Neto - OAB:16289/A

 (...) Diante do exposto, extingo a presente habilitação de crédito com o 

julgamento do mérito, com espeque no art. 487, I do Código de Processo 

Civil, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar 

que se inclua no Quadro Geral de Credores, em favor da União, o valor de 

R$ 64.943,13 (sessenta e quatro mil novecentos e quarenta e três reais e 

treze centavos), na qualidade de quirografário.Isento do pagamento de 

custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários de 

sucumbência.Após, transitado em julgado e cumpridas todas as 

determinações, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. C. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’Oeste/MT, 18 de maio de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244823 Nr: 463-33.2017.811.0011

 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: Dirce Morija dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Trata-se de pedido de Autorização Judicial formulado por Dirce Morija 

dos Santos, a qual, através do exercício do seu Direito de ação, postula à 

jurisdição estatal sua pretensão de resgatar os valores depositados 

referentes à benefícios do INSS em nome de sua genitora. Perscrutando 

os autos verifica-se que o falecido Izaulino Messias dos Santos, deixou 04 

(quatro) filhos e esposa, e não deixou bens a inventariar. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 08/30.A exordial fora recebida às fls. 

31.Entre um ato e outro, a autora juntou os documentos faltantes, acerca 

da renúncia dos demais herdeiros.Instado, o Ministério Público manifestou 

desinteresse, pois todos envolvidos são maiores e capazes (fls. 

47/47-v).É o relato do necessário.Decido.O alvará judicial é procedimento 

de jurisdição voluntária que, por essência, é mera administração pública 

de interesses privados, em razão de expressa opção do legislador 

processual. Caracteriza-se, em síntese, pela inexistência de litígio, 

cabendo ao Poder Judiciário, por consequência, simplesmente homologar 

ou autorizar o pedido de natureza eminentemente particular.Analisando os 

autos, tem-se que a pretensão exposta na peça de ingresso merece 

acolhimento, haja vista que, diante da documentação e declarações 

apresentadas, evidente se mostra a veracidade das alegações. 

Reprise-se que o presente procedimento é de jurisdição voluntária, 

ocasião em que a decisão não faz coisa julgada, nem está o Juiz obrigado 

a observar critérios de legalidade estrita, podendo inclusive adotar em 

cada caso a solução que reputar mais conveniente ou oportuna (art. 723 

do NCPC), bem como é livre para ordenar de ofício a realização de 

quaisquer providências.Portanto, DEFIRO o pedido de alvará judicial, 

julgando procedente a presente pretensão, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se competente Alvará Judicial 

autorizando os autores da ação a proceder com o levantamento dos 

valores referente aos valores previdenciários em nome do de cujus.Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256065 Nr: 78-51.2018.811.0011

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 440 de 755



 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Francisco Ferreira da Silva, 

Emerson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON LUIZ FERNANDES 

BEATO - OAB:3.057-MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - 

OAB:3057/MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do

documento encartado à fl. 132, em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

Mirassol D'Oeste/MT, 03 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juiza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 140849 Nr: 3205-41.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Magnani Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Laudison Moraes Coelho - OAB:19.353, Najla 

Milena Castro da Silva - OAB:13.630, RODOLFO MARCONI AMARAL - 

OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do teor da petição de fl. 248, vislumbro que, de fato, houve erro 

material no despacho de fl. 247, haja vista que constou equivocadamente 

como requerido o INSS, quando na verdade deveria ser Estado de Mato 

Grosso.

À vista disso, reconheço erro material contido no despacho de fl. 247 que 

passa a vigorar com a seguinte redação:

“DEFIRO o pedido da autora de fls. 245/246, razão pela qual oficie-se o 

Estado de Mato Grosso, ora requerido, para que forneça os relatórios de 

tempo de contribuição em nome da parte autora, detalhando mês a mês, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 697 Nr: 463-34.1997.811.0011

 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: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM, RIDSM, EEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:8014

 (...) Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito 

principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de Rui Almeida 

Medeiros, Rêza Izadora de Souza Medeiros Ezequiel Escobar da Silva, até 

o valor total de R$ 123.448,69 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e 

trinta e seis centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

Código de Processo Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o 

executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, 

para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio 

de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23650 Nr: 958-63.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Liquigás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R Maria Alves & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 (...) Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito 

principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de R. Maria Alves & 

Cia Ltda., até o valor total de R$ 374.618,29 (trezentos e setenta e quatro 

mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e nove centavos).Se infrutífera a 

indisponibilidade, intime-se o exequente para que indique outros bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.Se 

frutífera, posto que parcialmente, intime-se o executado na pessoa do seu 

advogado, ou não o tendo, pessoalmente, para cientificar-lhe da 

indisponibilidade e, querendo, comprovar a impenhorabilidade das quantias 

tornadas indisponíveis ou se a remanesce a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, em 5 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio de 2018Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231991 Nr: 2970-35.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. de Lima - ME, Eunice Ferreira de Lima, 

Onesimo Gonçalves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante do exposto, defiro o pedido de penhora on-line, do débito 

principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas de E. F. Lima – ME, 

Eunice Ferreira Lima e Onésimo Gonçalves Ferreira, até o valor total de R$ 

152.740,40 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e 

quarenta centavos).Se infrutífera a indisponibilidade, intime-se o 

exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do 

Código de Processo Civil.Se frutífera, posto que parcialmente, intime-se o 

executado na pessoa do seu advogado, ou não o tendo, pessoalmente, 

para cientificar-lhe da indisponibilidade e, querendo, comprovar a 

impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis ou se a remanesce 

a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, em 5 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Mirassol D’Oeste/MT, 15 de maio 

de 2018Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2234 Nr: 414-56.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gimenes Sobrinho - ME, José Gimenes 

Sobrinho, Lourival Carrasco, Pedro Gimenez Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clayre B. Taques - OAB:, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes 

Nicoladelli - OAB:17.980/A, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, 

Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Kardec Santos - 

OAB:2469, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391, Jose Gonçalves 

Pichinin - OAB:2337-B

 Considerando que o petitório de fl. 262 retornem os autos ao arquivo, com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho
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 Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 179256 Nr: 866-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 319, cujo teor/dispositivo transcrevo:"De pronto, chamo o feito à ordem 

para revogar o despacho de fl. 316, porquanto fora lançado 

equivocadamente aos autos. N’outro giro, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca do aparente cumprimento da obrigação de 

fls. 306/307, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se que o seu 

silêncio será interpretado como quitação ao débito reclamado nos autos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247163 Nr: 1715-71.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia da Silva Seba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Gomes - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 71, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos a planilha de débito com os valores 

atualizados e pormenorizados acerca do débito reclamado na inicial. 

Constituindo este, documento indispensável ao preenchimento dos 

requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, razão 

pela qual determino a intimação do advogado da parte requerente, para 

que emende a exordial regularizando tal pendencia processual, para dar 

plena efetividade ao feito instruindo-o com memorial de calculo, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ademais, proceda a 

secretaria do Juízo com o desentranhamento e devolução ao douto 

causídico da petição de fl. 21, haja vista ser esta estranha ao presente 

feito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251091 Nr: 3581-17.2017.811.0011

 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: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Custódio da Silva, O Município de 

Curvelândia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignêz Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 132/134, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, com supedâneo no art. 487, I 

do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR a nulidade 

unicamente do Decreto n.º 51, de 12 de junho de 2017, mantendo incólume 

o Decreto n.º 52, de 12 de junho de 2017. Sem condenação ao pagamento 

em custas processuais, consoante redação do art. 10, XII da Constituição 

Estadual e honorários advocatícios em virtude do teor das Súmulas 512, 

do Supremo Tribunal Federal e 105, do Superior Tribunal de Justiça.

Preclusas as vias recursais, submetam-se os autos ao reexame 

necessário, nos termos do art. 14, §2º, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 

2009."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248761 Nr: 2487-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Franco de Carvalho, DLFdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliseu da Silva Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 49, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o petitório de fls. 45/47, para tanto, 

expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos extrato do FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço) em nome do executado Eliseu da Silva Batista, a fim de 

localizar eventual existência de bens passíveis de penhora. N’outro giro, 

realizei consulta no Sistema RENAJUD, não logrando êxito em localizar 

veículos de propriedade do executado, conforme extrato em anexo. À 

vista disso, intime-se a exequente para que indique outros bens à 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos 

termos do art. 921, III do CPC. Decorrido o prazo supra sem manifestação, 

determino, desde já, a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, nos 

termos do art. 921, III do CPC. Escoado o prazo da suspensão, arquive-se 

provisoriamente, conforme o §2º do mesmo dispositivo. Cientifique-se o 

MPE. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249948 Nr: 3035-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elça Aparecida Will

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248792 Nr: 2505-55.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Silva Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 87/90, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, e com fulcro no art. 59 da 

Lei nº 8.213/91, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ao pagamento ao 

requerente do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, 

Josué Silva Dourado, no valor do salário-de-contribuição (a ser calculado 

pelo INSS), inclusive 13º (décimo terceiro) salário, uma vez que restou 

configurada sua incapacidade parcial e permanente. Para o início do 

benefício fixo a data do requerimento administrativo, qual seja, 25 de abril 

de 2017 (cf. fl. 19). Por força do art. 1.288 da CNGJ declaro: I – Josué 

Silva Dourado; II - benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez; 

III - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo INSS); IV – 25 de 

abril de 2017; V - valor do salário-de-contribuição (a ser calculado pelo 

INSS); VI – 25 de abril de 2017. Quanto às prestações vencidas, será 

devida correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas 

(calculada de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E)."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254674 Nr: 5471-88.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Luiz Tertuliano Perez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250435 Nr: 3229-59.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzelaine Maria de Lima Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:16.305, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 108987 Nr: 1813-03.2010.811.0011

 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: Eliete Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT, Ricardo Jorge da Cunha Fontes - OAB:8037-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 2363-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lécio Pneus Ltda, Banco Citibank S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:OAB/ MT 13604-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 2363-61.2011.811.0011

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Claudinei Custódio

PARTE RÉQUERIDA: Lécio Pneus Ltda e Banco Citibank S.A.

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Lécio Pneus Ltda, 

CNPJ: 59960039000101Inscrição Estadual: 647.014.643-, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Bernardino de Campos, Nº 4.762, Bairro: Centro, Cidade: 

São José do Rio Preto-SP

FINALIDADE: Proceder a intimação da parte acima citada para pagar o 

débito no valor de R$ 169.045,57, 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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciária, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 17 de maio de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237328 Nr: 1421-53.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson da Silva Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 151, cujo teor 

transcrevo:"Em cumprimento ao Mandado de Execução, nos autos supra, 

diligenciei no dia 18/05/2018, na Avenida Amadeu Teles Tamandaré n. 721, 

bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e DEIXEI DE INTIMAR o devedor 

JEFFERSON DA SILVA CARNEIRO, no endereço declinado no mandado 

encontra-se em atividade há aproximadamente 01 (um) ano a empresa 

“Vasconcelos Hort-frut” e pela secretária Yasmin fora dito que não 

conhece o devedor. Diligenciei também na Rua Nilma Pereira Leite n. 512, 

Centro, e fui informado pela Srª Nadir que o devedor mudou-se desta 

cidade e não soube informar seu paradeiro. Realizada as diligências, 

devolvo a Central de Mandados. Dou fé"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222779 Nr: 4109-56.2014.811.0011

 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): Roberio Gonzaga Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 152, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 150, suspenda-se o 

presente feito até o total de adimplemento do acordo juntado aos autos."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230370 Nr: 2001-20.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

406216-7/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255538 Nr: 5817-39.2017.811.0011

 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: Divino Alves de Melo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a Intimação para que o advogado da parte autora para que 

comprove o recebimento do Alvará de Autorização expedido às fls. 26, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248420 Nr: 2290-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Pereira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 214297 Nr: 2799-15.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Finanmceira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cipriano Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 108/109, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:"À vista disso, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250904 Nr: 3483-32.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248572 Nr: 2361-81.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Deodato Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30440 Nr: 1078-38.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Batista de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Francisco Coimbra, Angelo Francisco 

Coimbra Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Bruno Ricci Garcia - OAB:15078, Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Matheus Tostes Cardoso - OAB:10.041, Mirian Correia 

da Costa - OAB:6.361, Paulo Cesar Vilches de Almeida - OAB:SP / 

88.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 180, cujo teor 

transcrevo:" Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. 

mandado, dirigi-me a esta cidade e sendo ai, procurei pelo veiculo de 

marca e modelo GM/D20 CUSTOM S, placa GSC1449, UF: SP e nada achei 

que levasse até ao bem. Deixei de procurar pelo devedor ANGELO 

FRANCISCO COIMBRA em razão de constar do mandado que ele reside no 

município de Terra Roxa – SP. Dou fé."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248569 Nr: 2358-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza dos Santos Borquilha, Gabriel dos Santos Borquilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para se manifestarem 

nos autos sobre o Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226306 Nr: 4891-63.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Galeano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231434 Nr: 2631-76.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minas Tur Transportes Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hanna Kágiza Pomar Nogueira - 

OAB:19103, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241167 Nr: 3510-49.2016.811.0011

 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: Joel Escorsi Zoratti
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 78/80, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas, será devida 

correção monetária incidente sobre as verbas atrasadas (calculada de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 e, após, utilizar-se-á como índice o 

IPCA-E). Serão devidos também os juros moratórios incidentes sobre as 

verbas atrasadas, os quais deverão ser calculados na alíquota de 1% (um 

por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.960/2009 

e, após, utilizar-se-á a alíquota de 0,5% (meio por cento)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235380 Nr: 386-58.2016.811.0011

 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: Acácio Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerferson Santana da Silva - 

OAB:19.102, Marlucia Alves de Souza Tolon - OAB:21059

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

406307-4/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254317 Nr: 5330-69.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 80/81, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

I do NCPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido de benefício previdenciário de 

pensão por morte formulada por Marly Oliveira Barbosa. Condeno o autor 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, assim como 

aos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, cujas verbas 

ficam suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º do NCPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225764 Nr: 4598-93.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 220, cujo teor 

transcrevo:"Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo 

MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara desta Comarca, Processo n. 

4598-93.2014.811.0011 - Cód. 225764, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado, no dia 17/05/2018 às 15:25hs e DEIXEI DE 

INTIMAR a Sr.ª ELIANA CRISTINA DOS SANTOS, pois não logramos êxito 

em localizar a referida propriedade rural, em diligência, obtivemos 

informação no sistema Apollo de um numero telefônico( 65 99902-8100) e 

um endereço ( Rua 05, n.º 750, Jardim São Paulo) atribuídos a Intimanda, 

porém não logramos êxito em contata ou encontra-la."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259986 Nr: 1788-09.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cristino Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire Santos Oliveira - 

OAB:19.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 34, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:" Considerando que o autor da presente 

ação trata-se de pessoa não alfabetizada, conforme documento de fl. 12, 

verifica-se a necessidade de a procuração “ad judicia” de fl. 10 ser 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, conforme art. 595 do 

Código Civil. Em razão disto, determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial, tendo em vista se tratar de 

documento indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição 

inicial, previstos nos arts. 319 e 320, NCPC, regularizando o(s) 

documento(s), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78615 Nr: 1930-28.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prezelina Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para fornecer o atual e correto 

endereço do autor, tendo em vista a certidão do Oficial do Justiça de fls. 

203-v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78615 Nr: 1930-28.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prezelina Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte AUTORA para fornecer o atual e correto 

endereço do herdeiro LEONILDO ALVES DE CASTRO, tendo em vista a 

certidão do Oficial do Justiça de fls. 54, cujo teor transcrevo: " Certifico 

eu, infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de Intimação, 

expedido pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído 

dos autos do Código de nº.78615, onde figura como Herdeiros – 

LEONILDO ALVES DE CASTRO, MARIA ALVES DE CASTRO, ALDINA 

ALVES DE CASTRO e ANEDINA ALVES RODRIGUES, dirigi-me aos 

endereços mencionados nos autos, sendo lá, intimei apenas a herdeira 

ANEDINA ALVES RODRIGUES do inteiro teor do presente mandado e que 

após a leitura do mesmo exarou seu ciente e aceitou a contra fé que lhe 

ofereci como consta em mandado anexo. Certifico ainda que deixei de 

intimar o herdeiro LEONILDO ALVES DE CASTRO em virtude de ter sido 

informado pelos demais herdeiros que o mesmo encontra-se atualmente 

residindo na cidade Nova Mutum – MT, e as demais herdeiras não foi 

possível proceder com a intimação em virtude da não localização, mas via 

telefone foram todas intimadas e já se encontra ciente de que foi expedido 

o Alvará de Autorização para a Advogada. Sendo assim devolvo o 

presente mandado em cartório para os devidos fins. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 254429 Nr: 5377-43.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Maria Amarante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 97/98, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, com fundamento no art. 487, 

I do NCPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido de benefício previdenciário de 

pensão por morte formulada por Iracema Maria Amarante. Condeno a 

autora ao pagamento das custas e demais despesas processuais, assim 

como aos honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo Civil, 

cujas verbas ficam suspensas de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º 

do NCPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254318 Nr: 5331-54.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Martins Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

documento da médica perita de fls. 66, especialmente acerca da ausência 

da parte autora na perícia ora designada, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249219 Nr: 2695-18.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gleisson Jean Alves Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sarah Caroline Mendes 

Pinheiro - OAB:16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 135/138, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, e 

estando presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de 

indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

valor esse correspondente a 50% (cinquenta por cento) para a invalidez 

parcial do punho direito e 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade 

funcional global apurada na tabela de danos corporais. Tal valor deverá 

ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, qual seja; 

04 de julho de 2015. O valor também deverá ser acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às 

Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça”. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259987 Nr: 1789-91.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weferson dos Santos Chue

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimeire Santos Oliveira - 

OAB:19.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 27/07/2018, às 13h30, bem como de que, o autor será intimado 

na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154660 Nr: 930-85.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Antonio da Silva, Edera Alonso 

Castro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre o Auto de Penhora e Laudo de Avaluiação de fls. 186/188, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 214595 Nr: 2829-50.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M Barreto & Cia Ltda ME, Andressa Monteiro 

Barreto, Nilma Andre Monteiro Barreto, Francisco Assis Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

dos executados, devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br) no banner emissão de guias, bem como enviar o 

comprovante de depósito para posterior cumprimento do mandado. Informo 

que a efetivação do pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo 

recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236748 Nr: 1114-02.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTeCL, NVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8476

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 75, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Desta feita, DEFIRO o pedido formulado à fl. 

68, para tanto, consigno que realizei consulta ao Sistema INFOJUD, 

solicitando as Declarações de Imposto de Renda em nome dos 

executados, conforme extratos em anexo. Desse modo, manifeste-se a 

parte exequente acerca dos documentos juntados na sequência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 2159-51.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMY, DSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Broges 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 446 de 755



Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 303, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Desta feita, DEFIRO o pedido formulado às fls. 

301/301-vº, para tanto, consigno que realizei consulta ao Sistema 

INFOJUD, solicitando as Declarações de Imposto de Renda em nome dos 

executadas, conforme extratos em anexo. Desse modo, manifeste-se a 

parte exequente acerca dos documentos juntados na sequência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 213578 Nr: 2627-73.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido Alvará Eletronico nº 

406321-P/2018, relativo aos valores depositados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242163 Nr: 3971-21.2016.811.0011

 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: Marcio Mendonça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 87, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"À vista disso, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236713 Nr: 1092-41.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAACLM, EPL, IAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 62, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Por outro lado, em consultar realizada junto ao 

Sistema INFOJUD, foi possível verificar as Declarações de Imposto de 

Renda em nome dos executados, consoante denota-se por meio dos 

extratos em anexo. Desse modo, manifeste-se a parte exequente acerca 

dos documentos juntados na sequência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão. Por fim, considerando-se a ausência de 

manifestação dos executados quanto à penhora online realizada às fls. 

46/50, converto a indisponibilidade em penhora e determino a 

transferência dos valores bloqueados para o Departamento da Conta 

Única, nos termos do art. 854, §5º do Código de Processo Civil. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157465 Nr: 2417-90.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Cristina Mataes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei Costa Takaki - 

OAB:12.981, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 172191 Nr: 4313-71.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPS, RASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MG / 67.089

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231329 Nr: 2571-06.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Osmar da Costa Marques, Edna Divina 

Marques do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Paraiba, Branco de Tal, Deco de tal, 

Marcio Cavalieri, Fabio de Souza, Adelson Nunes de Oliveira, Gilsimar 

Fernandes Marques, Gilmar dos Santos Ventura, Rodnei Alves, Ricardo 

Silva, Divino Alves Pereira, Cristieu Xeixas, Ricardo de Oliveira, Claudeci 

Ferreira de Paula, Gilson Antonio, Fabio da Silva Alves, Jucilei dos Santos 

Ventura, Maria Aparecida Alves, Talita Stefani da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Pires Atala - OAB:6062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterar a intimação do advogado do autor para que efetue o depósito 

referente a diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do Auto de 

Constatação, Bairro: Zona Rural, Cidade: Mirassol d'Oeste/MT, devendo 

emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no banner 

emissão de guias, bem como enviar o comprovante de depósito para 

posterior cumprimento do mandado. Informo que a efetivação do 

pagamento da guia se dará até 48 horas do efetivo recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242055 Nr: 3925-32.2016.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. A Aguilera Cia Ltda ME, Ivania Andrea 

Aguilera, Elian Pereira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Aguilera Braga - 

OAB:MS / 18.259

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255326 Nr: 5734-23.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel da Costa Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Coberlino - 

OAB:9.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-29.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FRANCISCA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

decisão de Id. 13225931, bem como da audiência designada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 29/08/2018 Hora: 16:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-14.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação da parte 

requerida para que apresente os dados bancários necessários à 

liberação do montante devido a título de restituição, consoante estipulado e 

determinado pelo R. Despacho de Id. 13317993, sendo eles: nome 

beneficiário, CPF/CNPJ, Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Para constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 23 de 

maio de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO GOES EMERICK OAB - MT10904/O-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010340-89.2016.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

DEFIRO a penhora on line da quantia de R$ 7.714,69 (sete mil, setecentos 

e quatorze reais e sessenta e nove centavos), requerida pela parte autora 

FERNANDA GONÇALVES DE BARROS nos presentes autos, a ser 

realizada nas contas em nome da parte executada CASTELÃO 

SUPERMERCADO LTDA, CNPJ nº 04.305.757/0001-44, 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 parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. 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, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de 

maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010064-24.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MOACI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - 

SAEMI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON OAB - MT21059/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010064-24.2017.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

DEFIRO a penhora on line da quantia de R$ 6.972,03 (seis mil, novecentos 

e setenta e dois reais e três centavos), requerida pela parte autora MOACI 

DA SILVA nos presentes autos, a ser realizada nas contas em nome da 

parte executada SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

MIRASSOL D’OESTE - SAEMI, CNPJ nº 07.745.657/0001-27, 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 parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. 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, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de 

maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-51.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1000008-51.2017.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

DEFIRO a penhora on line da quantia de R$ 5.352,56 (cinco mil, trezentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), requerida pela parte 

autora JULIANA FERNANDES SÁ nos presentes autos, a ser realizada nas 

contas em nome da parte executada CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO 

S/A, CNPJ nº 07.170.938/0140-78, 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 parte 
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executada deverá ser intimada para manifestação. 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, indique o 

credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-09.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CAMILO GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

BRITANIA ELETRONICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010065-09.2017.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

DEFIRO a penhora on line da quantia de R$ 148,93 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e três centavos), requerida pela parte autora RAFAEL 

CAMILO GUERRA nos presentes autos, a ser realizada nas contas em 

nome da parte executada CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A – 

EXTRA.COM, CNPJ nº 07.170.938/0140-78, 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 parte 

executada deverá ser intimada para manifestação. 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, indique o 

credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-48.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010097-48.2016.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

DEFIRO a penhora on line da quantia de R$ 1.399,61 (um mil, trezentos e 

noventa e nove reais e sessenta e um centavos), requerida pela parte 

autora E-CUIABÁ SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA-EPP/ UNIORKA nos 

presentes autos, a ser realizada nas contas em nome da parte executada 

ERICA CRISTINA DA SILVA, CPF nº 031.801.481-52, 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 parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. 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, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de 

maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-65.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR GONCALO CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALVES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010437-65.2011.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

conforme certificado no ID 10885863, DEFIRO a penhora on line da quantia 

de R$ 2.601,45 (dois mil, seiscentos e um reais e quarenta e cinco 

centavos), requerida pela parte autora WALDEMIR GONÇALO CINTRA nos 

presentes autos, a ser realizada nas contas em nome da parte executada 

ISAIAS ALVES DE CAMPOS, CPF nº 795.647.201-68, 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 parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. 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, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de 

maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010321-88.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON NEI CASAGRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI OAB - MT0014495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO DE SOUZA NUNES (EXECUTADO)

LILIANE GOULART DE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010321-88.2013.8.11.0011 Vistos, etc. Considerando que 

a parte requerida não efetuou o pagamento espontâneo da condenação, 

conforme certificado no ID 11557744, DEFIRO a penhora on line da quantia 

de R$ 13.913,14 (treze mil, novecentos e treze reais e quatorze 

centavos), requerida pela parte autora nos presentes autos, a ser 

realizada nas contas em nome da parte executada LILIANE GOULART DE 
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LIMA, CNPJ nº 020.432.161-12, 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 parte 

executada deverá ser intimada para manifestação. 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, indique o 

credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010638-81.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010638-81.2016.8.11.0011 Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora online de valores existentes nas contas bancárias do 

Estado de Mato Grosso, visando o adimplemento da obrigação de pequeno 

valor constante no ofício requisitório, vez que o ente público requerido não 

quitou o débito no prazo estipulado pela legislação vigente. Sabe-se que, 

em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

constrição judicial é medida extrema, posto que seu rito encontra-se 

disposto no art. 13 da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda 

Pública), segundo o qual, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contando da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese de pagamentos de obrigações definidas em leis como de 

pequeno valor. Desatendido o prazo estipulado, o §1º do art. 13 da 

referida lei autoriza o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. No mesmo 

sentido, o provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso estabelece em seu artigo 5ª que as Fazendas Públicas serão 

intimadas para quitar a obrigação de pequeno valor constante no ofício 

requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias. Na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido, o art. 6º do citado provimento disciplina 

que o Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACEN-JUD. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. SEQUESTRO. CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 3. 

Os créditos de pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, 

devendo ser pagos no prazo de até 60 dias, por meio de depósito judicial, 

contados a partir da data em que for protocolada, perante o órgão 

competente, a requisição expedida pelo juízo da execução. 4. Nas 

execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo CPC/15, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. Inteligência do art. 910, § 

3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo 

sem a efetivação do depósito judicial, cabe o sequestro de valores das 

contas do Ente público, por analogia ao art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 

(Juizados Especiais Federais) e ao art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 

(Juizados Especiais da Fazenda Pública). Precedentes desta Corte. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016). MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO (RPV) - 

INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR DETERMINADO 

NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO - 

ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 62-2009 - 

ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA ORDEM LEGAL - 

ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO SUJEITA AO 

MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o seqüestro de 

verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório judicial tratado na 

EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele título de crédito 

permitindo a medida diante da inadimplência do órgão público no âmbito 

dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 

11/05/2012) No caso dos autos, devidamente intimada acerca da 

expedição da requisição de pequeno valor, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo de 60 (sessenta) dias sem comprovar o pagamento, 

conforme certificado no ID 10070214. Desta forma, com fulcro no art. 13, 

§1º, da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública) e art. 6º 

do provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente VALDINEI 

RODRIGUES SALGUEIRO, CPF nº 420.083.361-15, pelo que determino a 

penhora on line da quantia de R$ 29.385,08 (vinte e nove mil, trezentos e 

oitenta e cinco reais e oito centavos) nas contas em nome do executado 

ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 03.507.415/0001-44, agência nº 

3834, conta corrente nº 1010100-4, 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 parte 

executada deverá ser intimada para manifestação. 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, indique o 

credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010042-34.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO)

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010042-34.2015.8.11.0011 Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora online de valores existentes nas contas bancárias do 

Estado de Mato Grosso, visando o adimplemento da obrigação de pequeno 

valor constante no ofício requisitório, vez que o ente público requerido não 

quitou o débito no prazo estipulado pela legislação vigente. Sabe-se que, 

em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

constrição judicial é medida extrema, posto que seu rito encontra-se 

disposto no art. 13 da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda 

Pública), segundo o qual, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contando da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese de pagamentos de obrigações definidas em leis como de 

pequeno valor. Desatendido o prazo estipulado, o §1º do art. 13 da lei 

retromencionada autoriza o sequestro do numerário suficiente ao 
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cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. No 

mesmo sentido, o provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso estabelece em seu artigo 5ª que as Fazendas 

Públicas serão intimadas para quitar a obrigação de pequeno valor 

constante no ofício requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias. Na 

ausência de comprovação do depósito judicial do valor líquido, o art. 6º do 

citado provimento disciplina que o Juízo promoverá o sequestro do valor 

líquido atualizado, via BACEN-JUD. Sobre o assunto, colaciono os 

seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE 

PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. 

SEQUESTRO. CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. 

CASO CONCRETO. [...] 3. Os créditos de pequeno valor não se submetem 

ao regime de precatórios, devendo ser pagos no prazo de até 60 dias, por 

meio de depósito judicial, contados a partir da data em que for protocolada, 

perante o órgão competente, a requisição expedida pelo juízo da 

execução. 4. Nas execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo 

CPC/15, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do 

CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a efetivação do depósito judicial, 

cabe o sequestro de valores das contas do Ente público, por analogia ao 

art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados Especiais Federais) e ao art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016). 

MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO 

(RPV) - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR 

DETERMINADO NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO 

ÓRGÃO - ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 

62-2009 - ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA 

ORDEM LEGAL - ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO 

SUJEITA AO MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o 

seqüestro de verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório 

judicial tratado na EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele 

título de crédito permitindo a medida diante da inadimplência do órgão 

público no âmbito dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. 

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012) No caso dos autos, 

devidamente intimada acerca da expedição da requisição de pequeno 

valor, a parte requerida deixou transcorrer o prazo de 60 (sessenta) dias 

sem comprovar o pagamento, conforme certificado no ID 10069977. Desta 

forma, com fulcro no art. 13, §1º, da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial 

da Fazenda Pública) e art. 6º do provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, DEFIRO o pedido formulado pela 

requerente IARA PASCOLAT CORADINI, CPF nº 016.467.088-22, pelo que 

determino a penhora on line da quantia de R$ 7.932,23 (sete mil, 

novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) nas contas em 

nome do executado ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 

03.507.415/0001-44, agência nº 3834, conta corrente nº 1010100-4, 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 parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. 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, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de 

maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13154396, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 04/07/2018 Hora: 14:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010151-14.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010151-14.2016.8.11.0011 Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora online de valores existentes nas contas bancárias do 

Estado de Mato Grosso, visando o adimplemento da obrigação de pequeno 

valor constante no ofício requisitório, vez que o ente público requerido não 

quitou o débito no prazo estipulado pela legislação vigente. Sabe-se que, 

em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

constrição judicial é medida extrema, posto que seu rito encontra-se 

disposto no art. 13 da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda 

Pública), segundo o qual, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contando da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese de pagamentos de obrigações definidas em leis como de 

pequeno valor. Desatendido o prazo estipulado, o §1º do art. 13 da 

referida lei autoriza o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. No mesmo 

sentido, o provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso estabelece em seu artigo 5ª que as Fazendas Públicas serão 

intimadas para quitar a obrigação de pequeno valor constante no ofício 

requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias. Na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido, o art. 6º do citado provimento disciplina 

que o Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACEN-JUD. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. SEQUESTRO. CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 3. 

Os créditos de pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, 

devendo ser pagos no prazo de até 60 dias, por meio de depósito judicial, 

contados a partir da data em que for protocolada, perante o órgão 

competente, a requisição expedida pelo juízo da execução. 4. Nas 

execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo CPC/15, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. Inteligência do art. 910, § 

3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo 

sem a efetivação do depósito judicial, cabe o sequestro de valores das 

contas do Ente público, por analogia ao art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 

(Juizados Especiais Federais) e ao art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 
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(Juizados Especiais da Fazenda Pública). Precedentes desta Corte. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016). MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO (RPV) - 

INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR DETERMINADO 

NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO - 

ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 62-2009 - 

ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA ORDEM LEGAL - 

ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO SUJEITA AO 

MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o seqüestro de 

verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório judicial tratado na 

EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele título de crédito 

permitindo a medida diante da inadimplência do órgão público no âmbito 

dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 

11/05/2012) No caso dos autos, devidamente intimada acerca da 

expedição da requisição de pequeno valor, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo de 60 (sessenta) dias sem comprovar o pagamento, 

conforme certificado no ID 11733107. Desta forma, com fulcro no art. 13, 

§1º, da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública) e art. 6º 

do provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, DEFIRO o pedido formulado pela requerente NAJLA MILENA 

CASTRO DA SILVA, CPF nº 614.270.983-87, pelo que determino a 

penhora on line da quantia de R$ 5.709,39 (cinco mil, setecentos e nove 

reais e trinta e nove centavos) nas contas em nome do executado 

ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 03.507.415/0001-44, agência nº 

3834, conta corrente nº 1010100-4, 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 parte 

executada deverá ser intimada para manifestação. 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, indique o 

credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010136-79.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IARA PASCOLAT CORADINI RAIES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS OAB - MT15675/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010136-79.2015.8.11.0011 Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora online de valores existentes nas contas bancárias do 

Estado de Mato Grosso, visando o adimplemento da obrigação de pequeno 

valor constante no ofício requisitório, vez que o ente público requerido não 

quitou o débito no prazo estipulado pela legislação vigente. Sabe-se que, 

em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

constrição judicial é medida extrema, posto que seu rito encontra-se 

disposto no art. 13 da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda 

Pública), segundo o qual, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contando da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese de pagamentos de obrigações definidas em leis como de 

pequeno valor. Desatendido o prazo estipulado, o §1º do art. 13 da lei 

retromencionada autoriza o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. No 

mesmo sentido, o provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso estabelece em seu artigo 5ª que as Fazendas 

Públicas serão intimadas para quitar a obrigação de pequeno valor 

constante no ofício requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias. Na 

ausência de comprovação do depósito judicial do valor líquido, o art. 6º do 

citado provimento disciplina que o Juízo promoverá o sequestro do valor 

líquido atualizado, via BACEN-JUD. Sobre o assunto, colaciono os 

seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE 

PROFISSIONAL LIBERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR 

EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. 

SEQUESTRO. CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. 

CASO CONCRETO. [...] 3. Os créditos de pequeno valor não se submetem 

ao regime de precatórios, devendo ser pagos no prazo de até 60 dias, por 

meio de depósito judicial, contados a partir da data em que for protocolada, 

perante o órgão competente, a requisição expedida pelo juízo da 

execução. 4. Nas execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo 

CPC/15, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente. Inteligência do art. 910, § 3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do 

CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo sem a efetivação do depósito judicial, 

cabe o sequestro de valores das contas do Ente público, por analogia ao 

art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 (Juizados Especiais Federais) e ao art. 

13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 (Juizados Especiais da Fazenda Pública). 

Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016). 

MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO 

(RPV) - INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR 

DETERMINADO NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO 

ÓRGÃO - ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 

62-2009 - ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA 

ORDEM LEGAL - ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO 

SUJEITA AO MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o 

seqüestro de verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório 

judicial tratado na EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele 

título de crédito permitindo a medida diante da inadimplência do órgão 

público no âmbito dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. 

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 

26/04/2012, Publicado no DJE 11/05/2012) No caso dos autos, 

devidamente intimada acerca da expedição da requisição de pequeno 

valor, a parte requerida deixou transcorrer o prazo de 60 (sessenta) dias 

sem comprovar o pagamento, conforme certificado no ID 11733118. Desta 

forma, com fulcro no art. 13, §1º, da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial 

da Fazenda Pública) e art. 6º do provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, DEFIRO o pedido formulado pela 

requerente IARA PASCOLAT CORADINI, CPF nº 016.467.088-22, pelo que 

determino a penhora on line da quantia de R$ 6.698,74 (seis mil, 

seiscentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos) nas contas 

em nome do executado ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 

03.507.415/0001-44, agência nº 3834, conta corrente nº 1010100-4, 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 parte executada deverá ser intimada para 

manifestação. 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 
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efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de 

maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000083-90.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000083-90.2017.8.11.0011 Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de penhora online de valores existentes nas contas bancárias do 

Estado de Mato Grosso, visando o adimplemento da obrigação de pequeno 

valor constante no ofício requisitório, vez que o ente público requerido não 

quitou o débito no prazo estipulado pela legislação vigente. Sabe-se que, 

em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a 

constrição judicial é medida extrema, posto que seu rito encontra-se 

disposto no art. 13 da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda 

Pública), segundo o qual, o pagamento será efetuado no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, contando da entrega da requisição do juiz à 

autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na 

hipótese de pagamentos de obrigações definidas em leis como de 

pequeno valor. Desatendido o prazo estipulado, o §1º do art. 13 da 

referida lei autoriza o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento 

da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública. No mesmo 

sentido, o provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso estabelece em seu artigo 5ª que as Fazendas Públicas serão 

intimadas para quitar a obrigação de pequeno valor constante no ofício 

requisitório, no prazo de 60 (sessenta) dias. Na ausência de comprovação 

do depósito judicial do valor líquido, o art. 6º do citado provimento disciplina 

que o Juízo promoverá o sequestro do valor líquido atualizado, via 

BACEN-JUD. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFENSOR DATIVO. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PAGAMENTO NÃO 

REALIZADO. PRAZO. ULTRAPASSADO. SEQUESTRO. CONTAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 3. 

Os créditos de pequeno valor não se submetem ao regime de precatórios, 

devendo ser pagos no prazo de até 60 dias, por meio de depósito judicial, 

contados a partir da data em que for protocolada, perante o órgão 

competente, a requisição expedida pelo juízo da execução. 4. Nas 

execuções contra a fazenda pública, reguladas pelo CPC/15, o pagamento 

de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. Inteligência do art. 910, § 

3º, c/c o art. 535 § 3º, I e II, ambos do CPC/15. 5. Ultrapassado o prazo 

sem a efetivação do depósito judicial, cabe o sequestro de valores das 

contas do Ente público, por analogia ao art. 17, § 2º, da Lei n. 10.259/01 

(Juizados Especiais Federais) e ao art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/09 

(Juizados Especiais da Fazenda Pública). Precedentes desta Corte. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70069626877, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 31/08/2016). MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO (RPV) - 

INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR DETERMINADO 

NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO - 

ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 62-2009 - 

ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA ORDEM LEGAL - 

ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO SUJEITA AO 

MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o seqüestro de 

verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório judicial tratado na 

EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele título de crédito 

permitindo a medida diante da inadimplência do órgão público no âmbito 

dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 

11/05/2012) No caso dos autos, devidamente intimada acerca da 

expedição da requisição de pequeno valor, a parte requerida deixou 

transcorrer o prazo de 60 (sessenta) dias sem comprovar o pagamento, 

conforme certificado no ID 11733080. Desta forma, com fulcro no art. 13, 

§1º, da Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública) e art. 6º 

do provimento nº 11/2017-CM do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente NILSON TOMAZ DA 

SILVA JUNIOR, CPF nº 025.947.251-45, pelo que determino a penhora on 

line da quantia de R$ 926,89 (novecentos e vinte e seis reais e oitenta e 

nove centavos) nas contas em nome do executado ESTADO DE MATO 

GROSSO, CNPJ nº 03.507.415/0001-44, agência nº 3834, conta corrente 

nº 1010100-4, 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 parte executada deverá ser 

intimada para manifestação. 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, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol 

D’Oeste/MT, 22 de maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-53.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LACERDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13154918, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 18/07/2018 Hora: 13:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL GARNICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO OAB - MT24525/O (ADVOGADO)

VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO OAB - MT0014862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13154976, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 17/07/2018 Hora: 15:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 453 de 755



3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 252622 Nr: 4400-51.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudis de Melo Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 21 de maio de 2018, às 14h.

Autos n°: 252622

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Eudis de Melo Brito. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Lucca

Defensor Público

Eudis de Melo Brito

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 148936 Nr: 4322-67.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Santos de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 21 de maio de 2018, às 14h.

Autos n°: 148936

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Reginaldo Santos de Jesus. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente Lucca

Defensor Público

Reginaldo Santos de Jesus

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 536-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin Rossevelt Vieira 

Vidaurre - OAB:1585-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 21 de maio de 2018, às 14h.

Autos n°: 243290

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Mário Sérgio da Conceição. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Frank Monezzi Soares

Advogado

Mário Sérgio da Conceição

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 238736 Nr: 2135-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Pires de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 21 de maio de 2018, às 14h.

Autos n°: 238736

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Cleyton Pires de Andrade. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 
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Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Ubirajara Vicente

Defensor Público

 Cleyton Pires de Andrade

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246082 Nr: 1136-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Serror Cuiabano - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 246082

 Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

José Pereira Gomes como incurso nas penas do art. 121, §2°, inciso II, c/c 

art. 14, inciso II em face da vítima Paulo Sérgio Morais da Silva, c/c art. 147 

do Código Penal em face da vítima Vanessa Guimarães, c/c art. 28 da Lei 

n° 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 05 de abril de 2017 (fls. 46/46-verso).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fl. 53/54).

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas, as 

vítimas e se procedeu ao interrogatório do réu.

Alegações finais do Ministério Público às fls. 116//124.

A defesa do acusado apresentou suas derradeiras alegações às fls. 

127/129.

Os réus foram pronunciados às fls. 130/133.

Ocorreu trânsito em julgado para o Ministério Público dia 09/04/2018, 

Defensoria Pública em 19/04/2018 e para o acusado em 09/04/2018.

 As partes foram intimadas para manifestarem na fase do art. 422 do CPP, 

ocasião em que a acusação arrolou as testemunhas a serem ouvidas em 

plenário, bem como efetuou outros requerimentos (fls. 139/140), e a 

defesa arrolou as mesmas testemunhas do Parquet (fl. 141).

Ante o exposto, não verificando qualquer irregularidade a ser sanada ou 

necessidade de diligências, dou este processo como preparado e, 

portanto, ordeno que o pronunciado seja submetido ao julgamento pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca, cuja sessão será designada para o dia 

01/08/2018, às 08h00min.

Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

Defensoria Pública, as quais deverão ser intimadas para comparecer à 

referida solenidade, em caráter de imprescindibilidade.

Indefiro o pedido de degravação dos depoimentos constantes nas mídias, 

diante da impossibilidade de fazê-lo, porquanto esta Comarca conta com 

número insuficiente de servidores para tal mister, bem como a exibição 

dos vídeos das testemunhas aos jurados antes dos debates.

 Contudo, sendo interesse do órgão ministerial a exibição de qualquer 

modo, poderá fazê-lo no seu tempo de fala, vez que a forma como cada 

parte pretende expor a prova é de sua reponsabilidade.

Neste sentido, é a jurisprudência:

ORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO MINISTERIAL. INDEFERIMENTO DE 

DEGRAVAÇÃO DE DEPOIMENTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO 

CONFORME ORIENTAÇÃO DO CNJ. MOMENTO DE EXIBIÇÃO DAS MÍDIAS 

NA SESSÃO PLENÁRIA. DESCABIDO O PEDIDO DE APRESENTAÇÃO EM 

TEMPO DISTINTO DOS DEBATES. PRECEDENTES DA CÂMARA E DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Correição indeferida. (Correição Parcial 

Nº 70057405920, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 21/11/2013).

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE 

1º GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE EXIBIÇÃO 

EM PLENÁRIO DAS MÍDIAS COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS 

TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO NA 1º FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI 

E INDEFERIU O PEDIDO DEFENSIVO DE OITIVA DE PERITO FORA DO 

NÚMERO LEGAL DE TESTEMUNHAS. REQUERENTE POSTULA: 1) A oitiva 

dos peritos durante o Plenário fora do número legal de testemunhas da 

defesa; e 2) A exibição das mídias requeridas pelo Ministério Público 

dentro do tempo de sustentação oral a ele concedido na forma do art. 477, 

do CPP. Em consulta à Intranet verificou-se que o Juízo de 1º grau 

reconsiderou a decisão anterior e, com base no artigo 473, § 3º, do CPP, 

deferiu a oitiva dos peritos na forma requerida pela defesa. O primeiro 

pedido está prejudicado. A instituição do Tribunal Júri está prevista no 

inciso XXXVIII do artigo 5º, da Carta Magna, e tem um procedimento 

bifásico, estruturado em duas fases distintas: a primeira denominada, 

iudicium accusationis iniciada com o oferecimento da denúncia e 

encerrada com a pronúncia; e a segunda, denominada iudicium causae, 

que se inicia com a preparação do processo para o julgamento em Plenário 

(art. 422, do CPP) e se encerra com a realização deste. No caso sob 

análise, na 1ª fase, a prova oral foi colhida através de sistema audiovisual. 

O MP requereu que mídias com os depoimentos prestados pelas 

testemunhas de acusação na 1º fase fossem exibidas em Plenário, o que 

foi deferido pelo Juízo a quo. A Defesa, em seu recurso pede que essas 

mídias sejam exibidas pelo Ministério Público dentro do seu tempo de 

sustentação previsto no art. 477, do CPP. A questão acerca da colheita da 

prova oral na 1ª fase do procedimento do Júri através de gravações 

audiovisuais é bastante controvertida e esta Relatora abster-se-á de 

comentá-la eis que não está afeta ao mérito da presente impugnação. 

Inteligência do art. 473, § 3º, do CPP. Tem-se, portanto, que o legislador 

visando a coibir eventuais abusos delimitou as provas que podem ser 

manejadas anteriormente aos debates. Os depoimentos que o Parquet 

pretende exibir são provas repetíveis, já que essas mesmas testemunhas 

poderão integrar o rol para depor em Plenário. Importante notar que o 

dispositivo sob análise não impede que as partes explorem outras provas, 

incluindo-se aí a exibição das mídias com os depoimentos prestados pelas 

testemunhas de acusação na 1º fase, quando da sua sustentação oral. 

Assim, é lícita a exibição dos depoimentos colhidos na primeira fase do 

procedimento do Tribunal do Júri, porém, dentro do prazo previsto no 

artigo 477, do CPP. Observância ao princípio da igualdade entre as partes. 

Desse modo, não estando a prova oral inserta nas hipóteses do art. 473, § 

3º, do CPP, a exibição das mídias deve ocorrer no tempo de sustentação 

oral estabelecido art. 477, também do CPP. Precedente do TJRJ. 

Prejudicado o pedido de oitiva dos peritos durante o Plenário fora do 

número legal de testemunhas da defesa. Provimento da presente 

Correição Parcial, para determinar que a exibição das mídias (não estando 

a prova oral inserta nas hipóteses do art. 473, § 3º, do CPP) ocorra dentro 

do prazo estabelecido pelo art. 477, do CPP. (TJ-RJ - COR 

00504681220138190000 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 4 VARA 

CRIMINAL, Órgão Julgador: SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Partes: RECLTE: 

VICTOR BRAGA MARINHO, RECLDO: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE SAO GONÇALO, Publicação: 26/11/2013, Julgamento: 19 de Novembro 

de 2013, Relator: MARCIA PERRINI BODART).

Indefiro o pedido de expedição de certidão criminal circunstanciada feito 

pelo Ministério Público, tendo em vista que as informações requeridas são 

públicas e acessíveis ao membro ministerial, o qual está incumbido de 

aportar os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

pronunciado.

No mais, determino que a secretaria junte aos autos as certidões de 

antecedentes disponíveis no Sistema APOLO.

Intime-se o acusado, seu defensor e o Ministério Público.

Expeça-se o necessário, concretizando as medidas preparatórias e 

necessárias para a profícua realização do ato (v.g., aquisição de 

alimentos, requisição de força policial, etc.).

Por fim, passo a reanalisar a prisão preventiva do denunciado.

Este Juízo, por ocasião da decisão de pronúncia (fls. 130/133), manteve a 

prisão preventiva do denunciado em virtude da contumácia delitiva, 

notadamente para acautelar a ordem pública.

Todavia, em que pese a presença da materialidade delitiva e indícios de 

autoria, verifico que os argumentos que outrora justificaram o decreto 

constritivo cautelar não mais subsistem, mormente diante do lapso 

temporal suportado no cárcere que, em uma análise prospectiva, 

afigura-se desproporcional, evidenciando o constrangimento ilegal por 

excesso de prazo, não obstante a reincidência do acusado, senão 

vejamos.
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Tem-se que o réu foi preso em flagrante no dia 06.03.2017 (fl. 09), 

perfazendo, até o momento, mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

segregação cautelar.

Havendo a pronúncia do réu pela prática do crime tipificado no art. 121, 

caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, constata-se que a 

pena máxima prevista, antes da aplicação da causa de diminuição pela 

tentativa, é 20 (vinte) anos de reclusão.

Outrossim, os autos versam sobre uma tentativa branca, ao narrar que o 

réu efetuou um disparo de ama de fogo contra a vítima, somente não 

consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, 

vale dizer, não acertou o alvo.

A redução por conta da incidência da minorante da tentativa deve 

considerar o iter criminis percorrido, de modo que a maior aproximação da 

consumação implica na menor redução da pena. Em contrapartida, quanto 

mais o agente se afastar da consumação delitiva, maior deve ser o 

percentual de redução.

Na hipótese, considerando que a vítima saiu ilesa do evento criminoso, 

tentativa branca ou incruenta, e que o réu desferiu somente um disparo de 

arma de fogo, há grande probabilidade de a redução ser aplicada em seu 

patamar máximo, qual seja 2/3 (dois terços).

Assim, ainda que ao pronunciado seja aplicada a pena máxima prevista 

para o homicídio simples, 20 (vinte) anos de reclusão (art. 121, caput, do 

CP), verifica-se que, com a redução da pena pela tentativa em 2/3 (dois 

terços), esta atingiria 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, cuja progressão 

para o regime mais benéfico exigiria o cumprimento de 1/6 (um sexto) da 

pena, totalizando 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias, requisito 

temporal já atendido pelo acusado, custodiado há mais de 01 (um) ano e 

02 (dois) meses.

Portanto, o lapso temporal suportado no cárcere é desproporcional, 

superando a razoabilidade para a conclusão do processo, além do que, 

afiguram-se adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão, insculpidas no art. 319 do mesmo diploma, haja vista que o 

processo executivo do réu que implica em reincidência (CI 31110) remete 

a fatos ocorridos no ano de 2005, enfraquecendo o risco à ordem pública.

 Dessa forma, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar e 

estando o denunciado a suportar excesso de prazo, com base no art. 316 

do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA decretada 

em desfavor do acusado JOSÉ PEREIRA GOMES, mediante a observância 

das seguintes medidas cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob 

pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

• Comparecer mensalmente na Secretaria da 3ª Vara do Fórum de Mirassol 

D’Oeste/MT, entre os dias 01 (um) e 10 (dez), para assinar o termo de 

comparecimento;

• Recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis entre 20h e 05h, finais de 

semana e feriados integralmente, salvo se provar trabalho lícito, estudos 

ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos 

e requerer permissão antecipada para tanto;

• Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de 

reputação duvidosa, nem boca de fumo;

• Não poderá ausentar da Comarca sem autorização do Juízo;

• Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou 

instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como 

facas, canivetes, estiletes.

 • É vedada a mudança de residência sem prévia comunicação do novo 

endereço ao Juízo, bem como não poderá se ausentar da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT sem prévia autorização judicial.

• Proibição de manter contato com a vítima por qualquer meio ou interposta 

pessoa.

 Deverá o Oficial de Justiça advertir o réu acerca das medidas cautelares 

estabelecidas, ressaltando que o descumprimento importará na revogação 

da liberdade provisória e decreto da prisão preventiva.

Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outros motivos deva 

permanecer preso, consignando as medidas cautelares acima 

especificadas e a data da sessão plenária do Tribunal do Júri.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 28939 Nr: 2807-36.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Luiz Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO VIEIRA RAMOS - 

OAB:5012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 243290 Nr: 536-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Sérgio da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franklin Rossevelt Vieira 

Vidaurre - OAB:1585-A

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259424 Nr: 1609-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Souza Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092, SIRLENE SOUZA MAGALHAES - OAB:19979/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 259424

Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

18/07/2018, às 10h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259424 Nr: 1609-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Souza Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092, SIRLENE SOUZA MAGALHAES - OAB:19979/O

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

18/07/2018, às 10h00min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum
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1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000478-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR KOPP MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista o teor da certidão retro, antes do 

integral cumprimento da decisão anteriormente proferida, intime-se a parte 

autora para comprovar o devido recolhimento das custas e taxas judiciais 

devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da decisão 

liminarmente proferida. De mais a mais, em igual prazo deve a parte 

demandante instruir o feito com cópia dos seus documentos pessoais e 

procuração conferida ao patrono constituído nos autos, porquanto verifico 

que ausentes tais documentos essenciais para o deslinde do feito. Sendo 

devidamente cumpridos os termos da presente decisão no prazo 

estabelecido, dê-se fiel cumprimento a decisão inicial. Caso contrário, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000478-17.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR KOPP MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIANE ZAATREH CENTURION OAB - MT21975/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI MACHADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Tendo em vista o teor da certidão retro, antes do 

integral cumprimento da decisão anteriormente proferida, intime-se a parte 

autora para comprovar o devido recolhimento das custas e taxas judiciais 

devidas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da decisão 

liminarmente proferida. De mais a mais, em igual prazo deve a parte 

demandante instruir o feito com cópia dos seus documentos pessoais e 

procuração conferida ao patrono constituído nos autos, porquanto verifico 

que ausentes tais documentos essenciais para o deslinde do feito. Sendo 

devidamente cumpridos os termos da presente decisão no prazo 

estabelecido, dê-se fiel cumprimento a decisão inicial. Caso contrário, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se expedindo-se o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 23 de maio de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000674-84.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA LEMES MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos etc. Nos moldes do artigo 829 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cite-se a parte Executada para os atos desta ação, a fim 

de que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da dívida. Fixo 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, consignando-se que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (artigo 827, 

“caput”, e § 1°, do CPC). Caso não haja pagamento no prazo estabelecido, 

proceda ao oficial de justiça à penhora de tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, efetuando-se a sua avaliação, com a lavratura 

do respectivo auto, intimando-se a parte Executada dos atos praticados, 

bem como o respectivo cônjuge, em se tratando de bem imóvel. Em não 

sendo localizados bens passíveis de penhora da parte Executada, 

intime-se a parte Exequente a se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte Exequente para recolher as custas de diligência do oficial 

de justiça no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não cumprimento de 

mandado. O cumprimento da diligência realizar-se-á na forma do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de Abril de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 16833 Nr: 62-91.2003.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. - LDC (Com. e Ind 

Brasileiras Coinbra S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Wites dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - OAB:MT 

6.602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elmer Egypto Alves - 

OAB:6130-B/MT

 CERTIFICO que em razão da ausência de publicação da decisão retro, 

encaminho estes autos para NOVA expedição de matéria a imprensa 

(DJE) com a mesma finalidade da intimação anterior, in verbis: "Defiro o 

pedido de desarquivamento formulado à fl. 69.

Intime-se a parte interessada para que, querendo, se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Ademais, fica desde já deferido eventual pedido de desentranhamento de 

documentos, mediante cópia nos autos, certificando-se o ato.

Após, em nada mais sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo.

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 49088 Nr: 172-12.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Casagrande Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pirajá Luiz Basso, Solange Muzzi Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu Eduardo Dallagnol - 

OAB:MT 2.814, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400-MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

Dra. Maite Martina Santana e Santos Benevides para que proceda a 

devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão, além de perda do direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 90422 Nr: 7545-89.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anizia Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 
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ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 71138 Nr: 3668-15.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Transportadores do Vale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Cristofolini - OAB:SC 

13.195, André de Almeida Vilela - OAB:MT 11.012, Antonio 

Bonifacio Schmitt Filho - OAB:SC 11.497, Daniela Zanetti Thomaz 

Petvok - OAB:SC 13.347, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente, através de 

seus advogados, para que apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição 

do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 2692-71.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Pereira Pache

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS Agência de Sorriso -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Ricardo Roberto Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para impugnar a 

contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 869-04.2009.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Sampaio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que fique 

ciente da certidão de fl. 68, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70503 Nr: 3050-70.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo França Viana Alves - 

OAB:SP 313.992, Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte Requerente, através de 

seus advogados, para que apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição 

do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 70020 Nr: 2558-78.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Cálculo 

elaborado pela Contadora do Juízo de fls. 126/126v, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 22152 Nr: 163-94.2004.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enéas Gláucio Batistela, Miguel Batistella, 

Margarida Batistella, João Francisco Batistela, Nelsi Klein Batistela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Sem adv. - OAB:, Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 CERTIFICO que em razão da ausência do cadastro neste processo no 

Sistema Apolo do(s) advogado(s) das partes, e em observância ao(s) 

substabelecimento(s)/procuração apresentados até a presente data, 

encaminho estes autos para NOVA expedição de matéria a imprensa 

(DJE) com a mesma finalidade da intimação anterior, agora com os 

referidos cadastros devidamente atualizados, razão pela qual transcrevo 

a r. decisão de fl. 136, in verbis: "Vistos em correição, etc.

De proêmio, determino o fiel atendimento da decisão à fl. 134, no tocante a 

correção da atuação dos autos.

Ademais, intime-se a parte Exequente (Renato Gomes Nery) para, 

querendo, se manifestar no prazo legal, requerente o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86734 Nr: 2938-96.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jackson Gleik de Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Municipal de Nova Mutum, Thiago 

Henrique Alvarenga Lopes, Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Wobeto Baraldi - 

OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO que em razão da ausência de publicação da r. decisão de fls. 

196/197, encaminho estes autos para NOVA expedição de matéria a 

imprensa (DJE) com a mesma finalidade da intimação anterior, "in verbis": 

"De proêmio, no concerne a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

Requerida Sociedade Beneficente São Camilo – Hospital Municipal de Nova 

Mutum/MT, verifico que esta contêm questão de mérito, devendo com este 

ser analisada, de modo que, postergo a análise destas para quando da 

prolação da sentença meritória.Cabe ponderar ainda, que a análise acerca 
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da ilegitimidade das referidas Requerida possui contornos sobre a 

responsabilidade civil de cada um dos envolvidos, quando, então, 

necessária sua análise em conjunto com o mérito.Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova formulado pela parte Requerente, uma vez que 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, uma 

vez que a prestação de serviço médico-hospitalar decorre de relação de 

consumo.Nesse ponto, eis o posicionamento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (...)Desta forma considerando que não há mais 

questões processuais pendentes, dou o feito por saneado nos ditames do 

art. 357 do Código de Processo Civil.Fixo, ainda, como ponto controvertido 

a responsabilidade da parte Requerida, e os efeitos desta decorrentes.De 

mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 

(quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de 

indeferimento.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Com urgência."

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43840 Nr: 3222-17.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMMdS, AFMdS, AMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Intimação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105409 Nr: 3505-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indianara Regina Capelari do Sacramento, 

Dilvano Maria do Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 729 do NCPC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a 

parte autora, por seu advogado, para que retire os presentes autos em 

cartório, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando ciente de que, decorrido o 

prazo, os autos serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110202 Nr: 6057-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Girão Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A parte Requerente alega na peça exordial que o Requerido José 

Girão Cordeiro se encontra em lugar incerto e não sabido, porém não 

trouxe comprovantes de que tenha tentado a sua localização, bem como 

não requereu sua citação por edital. Por outro lado, considerando que a 

citação por edital só deve ser utilizada após o esgotamento de todas as 

vias possíveis de localização da parte, entendo que a parte Autora deve 

trazer aos autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da 

parte Requerida, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições 

para tanto. Desse modo, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o endereço da 

parte Requerida, ou comprovação que tentou localizar o endereço. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94972 Nr: 3021-78.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 52 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme requerido 

pela parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74372 Nr: 2901-40.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Paulo Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Luis Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Considerando que apesar de ter sido informada a baixa na averbação pelo 

cartório de registro de imóvel à fl. 48, verifico que esta não foi realizada, 

conforme documento de fl. 65.

Assim, oficie-se novamente ao cartório de registro de imóveis para que 

proceda a baixa na averbação destes autos às margens da matricula do 

imóvel nº 14.775, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

 Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33627 Nr: 3209-23.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lazzaretti - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Determino o desentranhamento do requerimento de desconsideração da 

personalidade jurídica e, por consequência, determino a devolução deste 

ao causídico peticionante, uma vez que por se tratar de incidente, deverá 

ser autuado em autos apartados, sendo possível nos próprios autos 

somente quando pleiteado na inicial, o que não é o caso dos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87420 Nr: 3363-26.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604

 Vistos.

Da analise dos autos, verifico que os valores foram equivocadamente 

recolhidos no Funajuris, como custas judicias, de acordo com a guia de fl. 

31, quando, em verdade, eram para terem sido recolhidos como depósito 

judicial na Conta Única.

Desse modo, determino a instauração de procedimento competente na 

diretoria do foro para transferência dos valores constantes na guia de fl. 

31 do Funajuris para conta judicial vinculada aos presentes autos.

 Após a conclusão do procedimento e o aporte nos autos da referida 

transferência, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 18778 Nr: 257-76.2003.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albino Pavlack

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 227, somente no que concerne à 

expedição de mandado de constatação, a ser cumprido na Cooperativa 

Sicredi deste município, a fim de que seja verificada a existência de 

cotas-capitais vinculadas ao executado.

 Indefiro a expedição de mandado em relação à penhora de valores, uma 

vez que o Sistema Bacenjud engloba as cooperativas de crédito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38741 Nr: 1705-11.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli, Mario Roque Lupatini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gilberto Bettiato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que houve a cessão de direitos, nos termos 

do artigo 286 do Código Civil, desse modo proceda-se a retificação na 

distribuição, excluindo-se o nome de Mário Roque Lupatini, mantendo-se 

apenas como exequente Wilson Rodrigues Fontelli, visto que de acordo 

com o artigo 108 do Código de Processo Civil.

No mais, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97977 Nr: 5097-75.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Alves de Lacerda Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tassoni Martinelli e Cia Ltda - ME, Lucas 

Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106088 Nr: 3893-59.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/S CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Desta forma, REITERO O INDEFIRIMENTO DA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente JOÃO LOPES, 

devidademente qualificado nos autos, em virtude do autor não ter 

demonstrado a sua condição de hipossuficiência.Nesse diapasão, 

determino que o requerente proceda ao recolhimento das custas 

processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento da inicial.Decorrido o prazo sem a juntada dos 

comprovantes das custas processuais, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 106752 Nr: 4304-05.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plena Segurança do Trabalho Ltda - EPP, Klein & Faccio 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle Faccio - OAB:MT 22.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 74/105 se trata de cópia, 

o que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico da requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos a via original do petitório de fls. 74/105 ou 

para que assine a petição juntada aos autos.

Após, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47069 Nr: 2493-54.2010.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alair de Almeida Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onofre Roncato - OAB:MT 2.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dê prosseguimento no feito, informando onde se encontra o bem a ser 

avaliado, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83970 Nr: 1379-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Attilio Dariva, Egide Dariva, Milton José Dariva, Rosenere 

Vendramentto Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Olavo Pivetta, Lourival Antônio 

Sperandio, Banco Sistema S/A, Erney Martins Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, o declínio de competência da presente ação se faz necessário em 

favor da Justiça Federal, com a consequente remessa do feito à 

Subseção Judiciária de Diamantino/MT, uma vez que conexo com o feito 

de Código 84628, na qual a União manifestou seu interesse. Ante o 

exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para o 

processamento e julgamento do pedido e, preclusas as vias recursais, 

determino a remessa imediata dos autos à Justiça Federal, para análise e 

processamento do pedido, com as baixas e anotações devidas. 

Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89489 Nr: 4704-87.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nildo José Peccin, Vanda Becker Peccin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maziero, Osvalter Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 82.

Assim, concedo a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido 

pela Fazenda Pública Estadual.

Decorrido o prazo, determino a remessa dos autos ao Estado de Mato 

Grosso para manifestação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84628 Nr: 1767-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Attilio Dariva, Egide Dariva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otaviano Olavo Pivetta, José Benedicto de 

Siqueira, Banco Sistema S/A, Erney Martins Sperandio, Zaira de Figueiredo 

Siqueira, Lourival Antônio Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, o declínio de competência da presente ação se faz necessário em 

favor da Justiça Federal, com a consequente remessa do feito à 

Subseção Judiciária de Diamantino/MT. Ante o exposto, declaro a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para o processamento e 

julgamento do pedido e, preclusas as vias recursais, determino a remessa 

imediata dos autos à Justiça Federal, para análise e processamento do 

pedido, com as baixas e anotações devidas. Intimem-se. Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31621 Nr: 1159-24.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracilda Nunes de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Bom Zom Amazônia Agro Industrial 

Ltda, Paulo Edir Oliveira do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:MT 14.449, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:MT 2297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Apesar da irresignação do exequente, indefiro o requerimento de fls. 

260/261, uma vez que a carta precatória expedida para a comarca de São 

Gabriel do Oeste/MS constou apenas a finalidade de intimação da pessoa 

física e não como representante da empresa, o que pode gerar nulidades 

futuras.

 Assim, determino a expedição de nova Carta Precatória à Comarca de 

São Gabriel do Oeste/MS com a finalidade de intimação da empresa 

Fazenda Bom Zom Amazônia Agroindustrial LTDA, na pessoa de seu 

representante legal Paulo Edir Oliveira do Amaral, no seguinte endereço: 

Rua José Ferreira Rosa, nº 325, AP 02, São Gabriel do Oeste/MT.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45757 Nr: 1178-88.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdNM-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 93 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42777 Nr: 2144-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaber Felipe de Quadros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por JABER FELIPE DE 

QUADROS SILVA em face de EDSON GHELLERE, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

À fl. 48, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado à fl. 48 e por ser expressão de vontade das 

partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos HOMOLOGO o 

acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários pelo executado, os quais fixo na importância de 10% sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 113741 Nr: 618-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walker Diogenes Ricarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Avansini Carnelos - 

OAB:10924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos pelo embargante WALKER 

DIÓGENES RICARTE, tendo como embargado o BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos já qualificados nos autos.

Apresentada emenda à inicial, fls. (132/133), o embargante atribuiu valor à 

causa de R$ 5.516,81 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e 

um centavos).

 No entanto, este é o valor que ele alega ser devido, de modo que os 

presentes embargos à execução versam sobre o excesso de execução 

contemplado no artigo 917, § 3°, do CPC.

Desta feita, o valor da causa, que é o proveito econômico que o 

embargante deseja obter, é justamente a importância que ele alega ser 

indevida, ou seja, o excesso de execução.

 Portanto, intime-se o embargante para emendar a inicial, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trazendo aos 

autos o valor atribuído aos embargos à execução, assim como trazer aos 

autos o cálculo do valor que entende devido, e o recolhimento das custas 

remanescentes, sob pena de indeferimento da inicial ou de não ser 

analisada a alegação de excesso de execução, consoante artigo 917, § 

4°, inciso II, do mesmo Código.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80013 Nr: 3160-98.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebíades Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, Felipe Andres Acevedo Ibanez - OAB:MT 22.131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerido 

Alcebíades Sanches, eis que presentes os requisitos.

 No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 94/96.

 Nada tendo sido requerido pelas partes, arquivem-se os autos, com as 

baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46790 Nr: 2213-83.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uggeri Agropecuária Ltda, Alcindo Uggeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP 98.709, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 166/168 se trata de 

cópia, o que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico da requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos a via original do petitório de fls. 166/168 ou 

para que assine a petição juntada aos autos.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112905 Nr: 224-61.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DL, NMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta Wobeto 

Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais Costa - OAB:MT 

23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATÓRIA DE PATERNIDADE 

COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E RETIFICAÇÃO DE 

DEMAIS DOCUMENTOS em face de Nicolas Miguel Almeida Lautenschlager 

devidamente representado por sua genitora Suzinete de Araujo Almeida, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Considerando o requerente Douglas Lautenschlager receber o valor anual 

de R$ 57.291,20 (cinquenta e sete mil duzentos e noventa e um reais e 

vinte centavos), conforme comprovante de rendimentos do imposto de 

renda (fl.31), dispor de automóvel devidamente assegurado e residência 

própria, de acordo com os comprovantes em anexo, além do fato de estar 

sendo patrocinado por advogados particulares, o que evidencia um mínimo 

de condição financeira para arcar com os custos de uma ação judicial.

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial.

 Há o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes 

e dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados.

A maior parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, 

portanto, pelos contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena 

parcela é cobrada dos usuários dos serviços forenses.

 Logo, aquele que deseja ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve 

arcar com as custas e taxas processuais, a não ser que comprove que 

não possui condições econômicas para tanto, o que está longe de ser o 

caso dos autos.

Desta forma, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ao requerente Douglas 

Lautenschlager, em virtude de não ter demonstrado a sua condição de 

hipossuficiência.

Nesse diapasão, determino que o requerente proceda ao recolhimento das 

custas processuais, nos termos do artigo 290 do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75537 Nr: 4092-23.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Três Irmãs Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo (ML 

GOMES) - OAB:MT 8794-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de fl. 47 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme requerido 

pela parte requerente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78703 Nr: 1954-49.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados - NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Fernando Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Rodrigo Frassetto Goes - OAB:MT 

17.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro parcialmente o pedido de fl. 47 e, por consequência, determino a 

suspensão do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

conforme requerido pela parte autora.

Indefiro o recolhimento de mandado de busca e apreensão, uma vez que 

não há nos autos mandado expedido.

 Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45585 Nr: 1043-76.2010.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. da Cruz Camargo Danceteria Me - 

Danceteria Tropical Hits, Zelito Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS

 Vistos.

Encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

cobrança das custas processuais e taxas judiciárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105603 Nr: 3607-81.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Humberto Claas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que tange a alegação de descumprimento da tutela concedida, tenho 

que não há de ser reconhecida, uma vez que a antecipação de tutela foi 

condida para o fim de determinar a retirada do nome dos autores dos 

órgãos de proteção ao crédito e não para suspensão de efeitos de 

protesto.

 Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92985 Nr: 1843-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A

 Vistos.

Intime-se a parte requerente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar o original do acordo de fls. 33/35, sob pena de reconhecimento 

da autenticidade do citado acordo.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para deliberação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102686 Nr: 1919-84.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Santa Agro S.A., Terra Santa Agro S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelene de Avila Selhorst - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 162.

Assim, concedo a dilação de prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 4721-89.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON EMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 29, uma vez que inviável o cumprimento da 

busca e apreensão do bem por Aviso de Recebimento – AR.

Assim, intime-se a parte requerente para providenciar o recolhimento das 

custas para distribuição da Carta Precatória na comarca deprecada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39267 Nr: 2225-68.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Dias da Silva, Maximiana Antonia Correa da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81590 Nr: 4386-41.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurindo Nunes de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Procuradoria do 
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Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94109 Nr: 2493-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloi Vitório Marchett

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Patricia Vilela do 

Nascimento - OAB:MT/15.528, Patricia C. Barros Giacomolli - 

OAB:MT/13.739, Roberto Cesar da Silva - OAB:11994/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta 

pela ELOI VITÓRIO MARCHETT em face de CIRILO WANDERLEI FERST, 

todos já qualificados nos autos.

 À fl. 46, a parte exequente informou o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86043 Nr: 2567-35.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu 

para, querendo, em 5 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101743 Nr: 1314-41.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lademir Luiz Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Scania Rota Oeste Veiculos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Cavalcante 

Figueiredo - OAB:MT 8609, Julliana Letícia do Carmo - 

OAB:12.261/MT, Kharen da Costa Luchtenberg - OAB:15.621/MT, 

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 1908-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. Calsa - Me, Marcelino João Calsa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magia Palace Hotel Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Ante o cumprimento do acordo, determino a baixa na averbação destes 

autos às margens da matricula nº 11.341 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Nova Mutum/MT.

 Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48945 Nr: 51-81.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci dos Santos Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:14259/MT, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Ferreira Garcia - 

OAB:MT 7.142-B, Marcos Romério Carlos Sobrinho - OAB:MT 

6129-B

 Vistos.

Defiro o levantamento da quantia depositada às fls. 143/144 em favor do 

exequente na conta informada à fl. 135.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos valores.

 Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54679 Nr: 2160-34.2012.811.0086

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloiza Cristina Castelan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Defiro o levantamento da quantia depositada às fls. 118/120 em favor do 

exequente na conta informada à fl. 123.

Proceda a Sra. Gestora os atos necessários para a liberação dos valores.

 Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70003 Nr: 2541-42.2012.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT, Marina Cristina Tabile - OAB:MT 16.857, Noeli Alberti 

- OAB:MT 4061

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 44/45, uma vez que as cobradas no 

mandado de fl. 41 referem-se às custas do presente incidente de 

impugnação à assistência judiciária gratuita, nos moldes da sentença de 

fls. 32/34.

No mais, é de se ressaltar que como houve a revogação dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita, as custas e taxas judiciárias também 

devem ser recolhidas no processo principal.

 Por fim, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

a fim de que proceda a cobrança das custas processuais e taxas 

judiciárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80564 Nr: 3738-61.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseneis Teodoro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Seguros DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8.506-A

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 136, uma vez que o alvará de liberação de 

valores já foi expedido às fls. 134 e pago conforme informações 

constantes à fl. 138.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 135.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73935 Nr: 2453-67.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanguarda do Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrovigna Comercio, Industria, Exportação, 

Importação Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 85, e determino a suspensão do feito conforme 

preceitua o artigo 921, inciso III, §3º do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente a se manifestar, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96642 Nr: 4181-41.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilmar Ferigollo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 29719 Nr: 2546-11.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir Bertol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 7.023-B, Luciana Cristina 

Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Tatiana Peghim Merendi 

Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao executado 

Ivanir Bertol, eis que presentes os requisitos.

 No mais, arquivem-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21714 Nr: 100-69.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, Icec Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alves Storti & Storti Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:MT 7.504, luiz cláudio de Oliveira Nascimento - OAB:5475, 

Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:MT 7.397

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93804 Nr: 2335-86.2016.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maria Luiza da Conceição Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 90 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela 

parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

requerente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91153 Nr: 656-51.2016.811.0086
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo André Stiegelnaier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Machado - OAB:13.065, 

Guilherme Lauer Murta - OAB:MT 16.361-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB: MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:PR 

42.277

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DECLARAÇÃO 

JURÍDICA proposta pela RICARDO ANDRÉ STIEGELNAIER em face de BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, todos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 266/267, informado o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111399 Nr: 6770-69.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL proposta por LORENI DIAS em face de VANDERLEI ULBRIK, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 51, foi informado o falecimento da autora, bem como os herdeiros 

pugnaram pela a habilitação nos autos.

 Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando o falecimento do requerido, o deferimento do pedido de fl. 

50 e a extinção da ação é medida que se impõe ao caso.

 Ante o exposto, haja vista a demonstração do óbito da demandada, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso IX do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que beneficiária da justiça 

gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25848 Nr: 1999-05.2004.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onaldo Custódio de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Agrícola Produtiva Ltda, Bayer 

Cropscience Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:MT 6.602, Laura Beatriz S. Morganti - OAB:189829-SP

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104751 Nr: 3135-80.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES MARCOLINA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54296 Nr: 1782-78.2012.811.0086

 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: ETdSR, ALR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger Klerisson Rozão - 

OAB:MT 14.571-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luan de Moraes Wieczorek - 

OAB:MT 21.694, Nilton Nunes Gabriel - OAB:MT 4.342-B

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90810 Nr: 452-07.2016.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Norberto Della Mea

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Neri Perin - OAB:OAB/RS 25.883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 150.

Assim, concedo a dilação de prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

requerido.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99958 Nr: 196-30.2017.811.0086

 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: EG, GMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 
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- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 

proposto por EDENISIO GAWSKI e GEISA MOREIRA DUTRA, ambos 

qualificados nos autos.

À fl. 43, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 43), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

em virtude de não ter sido devidamente citado.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 43 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelos requerentes.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83316 Nr: 998-96.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enir Salete Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ENIR SALETE 

NEVES em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 144/145, alvarás de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80435 Nr: 3610-41.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laires Tardetti, Ester Pereira da Silva Tardetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por MUTUM 

AGROPECUÁRIA S/A em face de LAIRES TARDETTI e ESTER PEREIRA DA 

SILVA TARDETTI, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 186/196, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 186/196, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o cumprimento do acordo, sob pena de 

concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95181 Nr: 3178-51.2016.811.0086

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves, Helena Souza Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 65/67, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49498 Nr: 582-70.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Terezinha de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diehl Confecções Ltda - EPP, Wilson José 

Diehl, Dolores Diehl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilario Schiefelbein - 

OAB:MT 12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por IVONETE 

TEREZINHA DE MATTOS em face de DIEHL CONFECÇÕES – EPP, WILSON 

JOSÉ DIEHL e DOLORES DIEHL, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Às fls. 143/145, foi juntado aos autos acordo entabulado entre as partes, 

requerendo a homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado às fls. 143/145, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34175 Nr: 519-84.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdS, FCdS, RCdS, LCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11390/MT, Daisson Andrei Marcante - OAB:11373/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada pela requerente L. C. da 

S., F. C. da S., R. C. da S., representados por LAURA CAMPOS DE 

MOURA em face do requerido EDJASMEN DA SILVA OLIVEIRA, todos já 
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qualificados nos autos.

Às fls. 99, a exequente informa ter passado a residir na comarca de 

Sapezal/MT.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que a criança já não está residindo nesta Comarca, mas em 

Sapezal/MT, é certo que os autos não podem mais por aqui permanecer.

O artigo 147 do Estatuto da Criança e Adolescente, e incisos assim 

estabelecem:

 “Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.”

Sendo assim, nos processos envolvendo crianças e adolescentes a 

competência é absoluta e insuscetível de prorrogação, haja vista o 

princípio do melhor interesse do menor, funcionando como uma exceção à 

determinação contida no artigo 87 do CPC, o qual encontra 

correspondência no artigo 43 do NCPC, que prevê a perpetuatio 

jurisdictionis.

Esta regra é conhecida como princípio do juízo imediato, o qual o Superior 

Tribunal de Justiça vem aplicando sistematicamente em suas decisões, 

conforma ementa do julgado colacionado abaixo:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. AÇÃO DE 

DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO DA 

CRIANÇA E DAQUELES QUE DETÉM SUA GUARDA. ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO 

JURISDICTIONES X JUIZ IMEDIATO. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO NA 

HIPÓTESE CONCRETA.

1. Conforme estabelece o art. 87 do CPC, a competência determina-se no 

momento da propositura da ação e, em se tratando de hipótese de 

competência relativa, não é possível de ser modificada ex officio. Esse 

mencionado preceito de lei institui, com a finalidade de proteger 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 a criança 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 e II, 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 Distrito 

Federal-DF.

(CC 119.318/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012).

Diante do exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo 

para julgar este feito e, por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em 

favor do Juízo da Comarca de Sapezal/MT.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intimem-se as partes.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33627 Nr: 3209-23.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Lazzaretti - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primos Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Antonio de Lima - 

OAB:MT 7.303-A

 Nos termos do artigo 729 do NCPC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que retire os documentos desentranhados 

(fls. 112/113) dos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos 

da decisão de fl. 114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89318 Nr: 4597-43.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE INES BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1530-07.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Regina Salamoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz Silva 

(CRCMT) - OAB:MT 10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 36 e, por consequência, DETERMINO o 

arquivamento do feito, com fundamento no artigo 40, § 2º, da Lei nº 

6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104770 Nr: 3151-34.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar 

sua representação processual, uma vez que não juntou procuração aos 

autos.

 Após, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50172 Nr: 1234-87.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Conceição de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Cicaroni Alberici ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:MT 4651, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:MT 13028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 729 do NCPC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À 

EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que retire os documentos desentranhados 

(fls. 55/58) dos presentes autos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos 

da decisão de fl. 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 43196 Nr: 2580-44.2009.811.0086

 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: JVM(, SGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:11099/MT, Renato de Almeida Orro Ribeiro - 

OAB:11055/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclareça o rito que pretende prosseguir com o cumprimento de sentença 

que reconhece a obrigação de prestar alimentos, se pelo rito da 

expropriação de bens ou da prisão.

Oportuno destacar que o rito da prisão se refere somente às 03 (três) 

ultimas prestações alimentícias vencidas, além das que vencerem no 

curso do cumprimento de sentença, o que diverge do calculo apresentado 

pelo causídico peticionante.

Caso opte pelo rito da prisão, deverá o autor apresentar novo cálculo nos 

autos.

 Caso opte pelo rito da expropriação de bens, retornem os autos 

conclusos para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50457 Nr: 1511-06.2011.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertinho Novelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raulino Novelli (Espolio), Carlinho Antônio 

Novelli, Maria Eli Novelli, Roni Novelli, Ilza Maria Novelli da Silva, Vilson 

Novelli, Lurdes Albertina Novelli Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do 

Nascimento - OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 

18.308

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por ALBERTINO NOVELLI 

tendo como inventariado RAULINO NOVELLI e herdeiros CARLINHO 

ANTÔNIO NOVELLI, ILZA MARIA NOVELLI DA SILVA, RONI NOVELLI, 

VILSON NOVELLI, MARIA ELI NOVELLI e LURDES ALBERTINA NOVELLI 

MOGNON, ambos qualificados nos autos.

À fl. 93, o requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

informando que fará o inventário extrajudicial.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 93), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 93 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pela requerente.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112416 Nr: 7242-70.2017.811.0086

 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: Marli Maria Sfredo Dalmolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamella Christina da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taryanne Oliveira Sampaio de 

Bastiani - OAB:22956/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO proposta por MARLI MARIA SFREDO 

DALMOLIN em face de PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ, ambos 

qualificados nos autos.

À fl. 47, o requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 47), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância dos 

requeridos, visto que antes da citação destes.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 47 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pela requerente.

 Defiro o desentranhamento do titulo de crédito de fl. 34, substituindo-o por 

cópia nos presentes autos.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96309 Nr: 3948-44.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizandra Alzira de Paula Pacheco - ME, 

Elizandra Alzira de Paula Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte executada ou comprovar que tentou 

localizar o endereço por meio de juntada de documentos nos autos, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91183 Nr: 665-13.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Monica Bellorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B, Samir Bennett Buainain - OAB:MT 

13.373

 Vistos.

Defiro o levantamento dos valores depositados às fls. 150/151 em favor 

do exequente, na conta informada à fl. 154.

 Após, retornem os autos conclusos para extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73620 Nr: 2139-24.2013.811.0086

 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): Dorismar Luiz Baruffi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A, Renan Nadaf 

Gusmão - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 89 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela parte 

exequente.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53876 Nr: 1376-57.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cenci & Gregory Ltda-Me, Telemaco Antonio Cenci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Carlos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Marzari - OAB:MT 15.507, 

Danusa Serena Oneda - OAB:MT 13124-B, Marcela Santana Miranda 

- OAB:MT/15.861, Raquel Casonatto - OAB:MT 10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CENCI & 

GREGORY LTDA – ME em face de EVERALDO CARLOS RIBEIRO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 73.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75315 Nr: 3872-25.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 14536 Nr: 60-58.2002.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes JP, Edson Luís Carvalho, 

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adna Souza Guimarães - 

OAB:132.446-SP, Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 13.827-A, 

Fernando J. A. Pissini - OAB:2326-MS, Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 4021 Nr: 19-33.1998.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Olvepar S.A. - Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isoldi Kolm, Miguel Batistella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - OAB:MT 

9.237, Pedro Paulo Peixoto da Silva Júnior - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83031 Nr: 805-81.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina do Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação de fls. 83, quanto a concordância com os 

cálculos apresentados pelo INSS à fl. 80, HOMOLOGO os valores 

apresentados pelo executado à fl. 80.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados à fl. 80.

Após, providencie o levantamento dos valores discriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 
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autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93261 Nr: 2015-36.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Mendes Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84426 Nr: 1633-77.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Campo Limpo Comercio e Representação de Insumos 

Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lorena Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Edivane Teixeira Dario - OAB:MT 18423/O, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA visando ao pagamento de quantia certa em 

dinheiro, promovida pelo requerente CAMPO LIMPO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em face da requerida 

LORENA PEREIRA, ambos já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, as devedoras 

foram citadas pessoalmente à fl. 47.

Entretanto não quitaram o débito, bem como não ofereceram embargos e 

tampouco constituíram procurador nos autos, conforme certidão de fl. 47 e 

61.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, CONVERTO 

a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. Igualmente, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.

PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA APOLO, 

CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo de débito atualizado, bem como para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104020 Nr: 2766-86.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Bellotti de 

Rezende - OAB:MT 10.955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/O, Stella 

Renata Gabriel - OAB:17216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL CONSENSUAL C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA proposta 

por MARCELO DAURI SOSCHISKE e ADIANA DA SILVA CARDOSO, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Na exordial consta a elaboração de acordo pelas partes, as quais 

requereram a homologação.

 Às fls. 66, o Ministério Público se manifestou pela homologação do 

acordo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em vista do acordo celebrado na peça inicial, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO os autos, com resolução do mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Honorários na forma do acordo.

 Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes da prolação de 

sentença, ficam estas dispensadas do pagamento das custas 

remanescentes.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com a 

devida baixa na distribuição e demais anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104767 Nr: 3149-64.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Lima Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104753 Nr: 3137-50.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES MARCOLINA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 
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designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38486 Nr: 1459-15.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbes e Cia Ltda - Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Transportadores do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Carla Correa - 

OAB:23063/SC, Cassio Vieceli - OAB:13561/SC

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por HERBES E CIA 

LTDA em face de COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 38464 Nr: 1445-31.2008.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edegar Luis Tombini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Randon Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura da S. Cavallari 

Rezende - OAB:6057-MT, Patrícia Biondo - OAB:51.346/RS

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de EDEGAR LUIS 

TOMBINI, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença, bem como para constar como exequente Randon 

Administradora de Consórcios LTDA e como executado Edegar Luis 

Tombini.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32991 Nr: 2589-11.2006.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Luis Tombini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057/MT, Patrícia Biondo - OAB:51.346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por RANDON 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de EDEGAR LUIS 

TOMBINI, processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido à parte executada que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Proceda a retificação no tipo de ação para fazer constar cumprimento de 

sentença.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79526 Nr: 2696-74.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvide Onerinez Nicolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Nicolini (Espolio), O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação de prazo de 90 (noventa) dias somente no que 

concerne à apresentação da guia de ITCD.

 Em relação à apresentação das primeiras declarações, tendo em vista 

que a apresentação do recolhimento da guia de ITCD não obsta a 

apresentação desta, determino a intimação da inventariante para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar as primeiras declarações nos autos, sob 

pena de remoção do inventariante.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39457 Nr: 2423-08.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Kolling - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de IVO KOLLING – ME, ambos qualificados nos 

autos.

À fl. 51, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, visto que as CDA’s foram canceladas por erro de emissão.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 51), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do executado, 

ao passo que não citado no feito.

Ademais, o artigo 26 da Lei nº 6.830/80 preceitua que se antes da decisão 

em primeira instância, a inscrição em dívida ativa for a qualquer título 

cancelada, a execução será extinta sem qualquer ônus às partes.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 51 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil 
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c/c artigo 26 da Lei nº 6.830/80.

Decorrido o prazo sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se o feito, com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108230 Nr: 5057-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Pinto Liberatti - 

OAB:5906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o relatório. Fundamento e decido. Na dicção do art. 321 do CPC, 

verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a 

emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o autor não 

cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, sem julgamento 

de mérito. Da análise do feito, verifico que após ter sido facultado ao autor 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, o autor nada 

manifestou, deixando transcorrer in albis o prazo para tanto. É cediço que 

nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário 

se faz a intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e 

III, e §1º, do CPC). Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo 

indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das 

custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando 

desrespeitado pelo próprio autor da ação. A propósito, esse é o 

entendimento do Egrégio TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO 

ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Não se 

tratando de hipótese de extinção do processo por desídia (CPC, 267, III) e 

sim de descumprimento da ordem de emenda, desnecessária a intimação 

pessoal do autor neste sentido. (Ap, 96025/2011, DES.PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/04/2012, 

Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto posto, indefiro a inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, 

do CPC. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71371 Nr: 3904-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pires & Pires Ltda, Eder Pires, Marcelo Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Pinto Liberatti - 

OAB:5906/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88072 Nr: 3766-92.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Norberto Odebrecht S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇAO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por JOSÉ CARLOS FONSECA em face de CONSTRUTORA 

NORBERTO ODEBRECHT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por edital para dar 

prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que, apesar de intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fls. 48.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo requerente.

 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36653 Nr: 3071-22.2007.811.0086

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barbosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar 

nos autos a publicação do edital retirado em 02/12/2016.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte requerente 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75106 Nr: 3665-26.2013.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Jegh Pinheiro, Adilson Pinheiro, Adirlei Pinheiro, 

Tatiana Pinheiro, Telma Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcir Corasa Ornelas Saravy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por IRENE JEGH PINHEIRO 

tendo como inventariado ALCIR CORASA ORNELAS SARAVY e herdeiros 

ADILSON PINHEIRO, ADIRLEI PINHEIRO, TELMA PINHEIRO e TATIANA 

PINHEIRO, ambos qualificados nos autos.

À fl. 158, o requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, informando que fará o inventário extrajudicial.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 158), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 158 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Defiro o pedido de substituição dos documentos originais por cópias neste 

feito, entregando os originais ao inventariante.

 Custas pela requerente.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105145 Nr: 3376-54.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Lucia Fantinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASE NORTE CONSTRUCOES E 

TERRAPLENAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizangela dos Santos Paulino - 

OAB:MT 21.674-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por CARMEM LUCIA FANTINEL 

em face de BASE NORTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 

ambos qualificados nos autos.

À fl. 43, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 43), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

em virtude de não ter sido devidamente citado.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 43 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelos requerentes.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3204-59.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado e Açougue Boa Amizade Ltda -Me, 

Luiz Carlos Gonçalves, Maria Nunes Gonçalves, Ivaldete de Jesus 

Gonçalves, Milton de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, verifico que a petição de fl. 117/119 não está 

assinada, o que inviabiliza a análise do feito.

Sendo assim, intime-se o causídico da requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assine a petição de fl. 117/119.

Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52362 Nr: 3378-34.2011.811.0086

 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): Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, 

Fokko Heinrich Schwabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado, para providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça no JUÍZO DEPRECADO de Vila Rica/MT, a fim de viabilizar o 

cumprimento da misssiva naquela Comarca, consoante ofício de fl. 190,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85745 Nr: 2401-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lina Maurícia de Almeida Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal do I N S 

S - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:MT 14.353

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 1297-54.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Delmar Theves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:MT 11.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Lima Fagundes - 

OAB:5994/MT, Mauro Bastian Fagundes - OAB:8907/MT, Tassiana 

Abud Chaud - OAB:MT 9.377

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 168, no que concerne ao fornecimento de 

meios para cumprimento do mandado de citação.

Para tanto, expeça-se novo mandado de busca e apreensão.

Consigno que neste caso, efetivada a citação, os prazos deverão se 

iniciar conforme previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97303 Nr: 4645-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Agro pecuária S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinica São Lucas S/S Ltda, Rosilda Rodrigues 

Rebouças Neiva de Figueiredo, Roberto Neiva de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para informar o cumprimento do 

acordo, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que decorreu o prazo 

de suspensão dos presentes autos, nos termos da decisão de fl. 144.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112775 Nr: 143-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos dos Santos Silva, Robson Silva 

Gonçalves de Jesus, Evisson Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 
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Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVISSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 06169816198, Rg: 2473162-5, Filiação: Iraci Gonçalves de Oliveira e 

Jose Damião de Oliveira Filho, data de nascimento: 20/10/1999, 

brasileiro(a), natural de Vitória-MT, solteiro(a), Telefone 65 9.9690-7709. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu EVISSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, para comparecer na audiência 

de Instrução e Julgamento designada para o dia 20/06/2018, às 13;30 

horas no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos. Como não foram arguidas preliminares e por 

verificar que não estão presentes circunstâncias que ensejam a 

absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, e ainda por inexistir outras questões de ordem 

material ou processual que possam impedir o processamento do feito, 

impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Assim, designo o dia 20 de junho de 2018, às 13h30min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se os acusados 

e as testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa a comparecer no 

ato, expedindo-se carta precatória para que testemunhas que por ventura 

não residam nesta comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde 

estiverem.Intimem-se. Expeça-se o necessário. 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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 22 de maio de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114495 Nr: 1014-45.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Sergipe - S E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Menezes Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Guimarães Amaral - 

OAB:SE/9104

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Para a realização do ato deprecado, designo audiência para o dia 

06/12/2018, às 17h15min.

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25402 Nr: 65-46.2003.811.0086

 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): Lázaro Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilda Miguel dos Santos - 

OAB:PR 86.147, Orildo de Souza - OAB:40.846, Samuel Alves 

Portugal - OAB:PR 61.013

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Lázaro 

Borges da Silva, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, 

incisos II e IV, c.c art. 14, inciso II, do CP.

À fl. 764, consta despacho designando sessão solene de julgamento pelo 

Tribunal Popular do Júri, para o dia 25 de maio de 2018.

A Defensoria Pública, consoante manifestação de fls. 808/808-vº, requer 

a substituição da mídia digital contendo os depoimentos prestados na 

primeira fase do procedimento do júri, vez que o CD encontra-se 

danificado. Não sendo possível a substituição, requer a anulação da 

sentença de pronúncia, e via de consequência, a reabertura da instrução 

processual na primeira fase do procedimento.

É o relato necessário.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que o nobre Defensor refere-se 

à mídia digital acostada à fl. 386, que inexplicavelmente encontra-se 

avariada, a qual contém o depoimento da testemunha Geraldo Ogrodowsk, 

arrolada pela Defesa.

Registra-se que, lamentavelmente, não há nos arquivos desta unidade 

judiciária, qualquer registro que se refira à instrução processual 

armazenada na referida mídia, sem possibilidade de se recuperar a oitiva 

realizada na ocasião, eis que a audiência ocorreu em 17/02/2009, ou seja, 

há mais de nove anos.

Não obstante, há que se considerar que o presente feito tramita pelo rito 

especial dos processos de competência do Tribunal do Júri, que 

sabidamente ocorre em duas fases. A primeira delas, chamada de judicium 

accusationis ou sumário da culpa, tem por objeto apenas a produção de 

provas para a formação de um juízo provisório de prelibação de 

admissibilidade da acusação, que já está encerrado neste feito, tendo 

culminado com a sentença de pronúncia do acusado, já transitada em 

julgado a esta altura.

A segunda fase, judicium causae, esta sim destinada ao amplo exame de 

mérito, prevê a possibilidade de realização de uma nova instrução em 

plenário, onde a prova perdida em virtude das avarias na mídia digital 

podem ser repetidas.

Destarte, entendo que a ausência da mídia digital contendo uma prova 

produzida na fase do sumário da culpa não constitui nenhum óbice à 

realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que 

desnecessária a reabertura da instrução processual de uma fase já 

encerrada do procedimento, quando é plenamente possível que a oitiva 

seja repetida diretamente em plenário perante o juízo natural da causa, o 

Conselho de Sentença.

Não obstante, verifico que a testemunha cujo depoimento encontra-se 

gravado no CD danificado não esta arrolada para ser ouvida em plenário, 

razão pela qual, considerando, que ainda assim a Defesa poderia 

mencionar durante o julgamento, o teor do depoimento prestado por ela, 

em mesura aos princípios do contraditório e da ampla defesa, reabro a 

fase do art. 422 do CPP, para que a Defesa, se assim desejar, arrole a 

testemunha Geraldo Ogrodowsk para ser ouvida em plenário, 

apresentando seu endereço atualizado, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de preclusão.

Diante disso, ao menos por ora, não vislumbro razões para a 

redesignação da sessão de julgamento em virtude das avarias no CD de 

fls. 386.

Por outro lado, considerando o risco da sessão não realizar-se na data 

aprazada, premente a necessidade de redesignação do ato para fins de 

evitar gastos e despesas com o transporte e escolta do acusado, que ele 

encontra-se preso por outro processo na Comarca de Cascavel/PR, pois 

como se sabe, viabilizar que o acusado preso em outro estado compareça 

ao julgamento implica em grandes despesas aos cofres públicos.

 Assim, redesigno a sessão plenária de julgamento para o dia 29 de junho 

de 2018, às 09hs.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 99737 Nr: 55-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhon Lenonn Lemes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 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.: 102241 Nr: 5045-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - OAB:MT 

22.394, Assis Souza Oliveira - OAB:MT 8107

 Vistos. Considerando a necessidade de readequação de pauta, 

redesigno, a audiência para o dia 25/06/2018 às 17h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior de fls. 

276/276v.º. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102241 Nr: 5045-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - OAB:MT 

22.394, Assis Souza Oliveira - OAB:MT 8107

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74708 Nr: 3237-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Antônio dos Santos, Wellinton Dyone 

dos Santos Teixeira, Ismael Francisco Silva Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO ANTÔNIO DOS SANTOS, 

Filiação: Alzira Pereira dos Santos e Jonas José dos Santos, data de 

nascimento: 09/01/1982, brasileiro(a), natural de Colider-MT, convivente, 

aposentado, Telefone (065)-9913-9432. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENÚNCIA o Réu Marcio Antonio dos Santos, como incurso no Art. 155, § 

4º, I e IV e art. 180, caput, na forma do art. 69, c/c art. 19, todos do Código 

Penal. Consta do procedimento investigativo que, no dia 06/07/2013, por 

volta das 22h e 20 min, o réu acompanhado de um indivíduo identificado 

como Joelson de tal, Cabeção em comum acordo e previamente ajustados, 

com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua condutas tentaram 

subtarir coisa alheia móvel, consistentes em produtos inseticidas, de 

propriedade dee Jarir Peccin Dalberto. Recebido a denúncia em 

18/11/2016.

Despacho: Vistos.Considerando que o réu Marcio Antonio dos Santos 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 

195. Expeça-se o necessário para a citação por edital do denunciado, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo sem que o réu tenha comparecido ou constituído advogado nos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo 

prescricional ficarão automaticamente suspensos, independentemente de 

novo pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do 

prazo do edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de 

resposta), pelo tempo correspondente ao da prescrição pela pena in 

abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a 

fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a 

data do recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Não obstante 

a isso, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que, no prazo 

legal, apresente resposta à acusação do denunciado Wellinton Dyone dos 

Santos, haja vista o teor da certidão de fl. 164, onde o acusado informa 

que não possui condições para constituir causídico.Em tempo, aguarde-se 

o cumprimento da carta precatória para citação do réu Ismael Francisco 

Silva Azevedo.Às providências.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 23 de maio de 2018

Joemir Boabaid de Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114298 Nr: 897-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley José Ferreira - 

OAB:MT 5.669, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 “Vistos.

Considerando que a pouca idade da criança, e que a sala de depoimento 

especial ainda não está pronta, mas deve ser concluída em breve, visando 

a melhor colheita da prova, redesigno audiência para o dia 20/06/2018, às 

14h00min.

Saem os presentes devidamente intimados.

Intime-se a vítima através de sua genitora e a psicóloga do Juízo 

Alessandra Salesse, para conduzir a oitiva.

Cumpra-se.”

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 98543 Nr: 7670-80.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados para que fique cientes da sentença de ref.11 

nos autos supra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 103893 Nr: 2553-74.2018.811.0012

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA BARROS MACHADO, FABIO BARROS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. ANTE O EXPOSTO, DECIDO:I)RETIFIQUE-SE no Sistema Apolo a 

natureza da presente ação.II)INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela, eis que não preenchidos os requisitos autorizadores 

para tanto.III)INDEFIRO os pedidos de retomada da propriedade do bem em 

favor da autora Gilda Barros Machado, bem como de expedição de ofício 

ao CRI a fim de que seja impedida a transferência do bem objeto do feito. 

IV)Remetam-se os autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania), para designação de dia e hora para realização da 

audiência de conciliação, com base no disposto no art. 8º da Resolução 

125/2010 do CNJ.V)A audiência será realizada sob a condução de 

conciliador e em local a ser previamente designado pelo CEJUSC.VI)(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 88444 Nr: 1672-34.2017.811.0012
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 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: JORGE FELIPE CONDE NETO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE MARIA PANIAGO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS 

DEDUZIDOS NA EXORDIAL, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmando 

a liminar concedida às fls. 43/44, e, em consequência, CONDENO a 

requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 12.481,18 (doze mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos) a título de 

ressarcimento dos alugueres em atraso; a quantia de R$ 2.837,48 (dois mil 

oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), a título de 

despesas gastas pelo autor com a conservação do imóvel, as quais 

incumbiam à demandada; e, o importe de R$ 3.063,73 (três mil e sessenta 

e três reais e setenta e três centavos) a título de despesas com 

honorários advocatícios previstos no contrato firmado pelas partes.Os 

valores devidos ao autor deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos 

de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 161, § 1º, 

do CTN, a partir de maio de 2017 (art. 397 do CC/02).Sem prejuízo, 

NOTIFIQUE-SE a Secretaria da Receita Federal sobre a mudança da 

empresa Lisboa de Oliveira & Paniago de Carvalho Ltda-Me, CNPJ nº 

00.131.636/0001-72, do endereço Avenida Mestre Venâncio de Oliveira, 

nº 14, bairro Boa Vista, Setor Xavantina, Nova Xavantina-MT, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover as devidas retificações.Ante a 

sucumbência recíproca, condeno autor e requerida, no percentual de 20% 

e 80%, respectivamente, das custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo 

autor, “ex vi” do art. 85, §2°, do CPC. Em relação ao autor, suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Após a coisa julgada, 

nada sendo requerido em 15 dias, com ou sem o pagamento das custas, 

arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe, 

observando, se for o caso, o disposto nos Provimentos nº 11 e 

40/2014-CGJ/MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100194 Nr: 588-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACLEITON RODRIGUES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Intimação do Dr. Sebastião Carlos Toledo advogado do acusado para que 

fique ciente da sentença de ref.96.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100194 Nr: 588-61.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACLEITON RODRIGUES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, PRONUNCIO 

MACLEITON RODRIGUES FAGUNDES, brasileiro, convivente, serviços 

gerais, nascido em 04.08.1998, natural de Nova Xavantina/MT, filho de 

Luiz Mauro Fagundes Damasceno e Elvira Rodrigues Alves, como 

supostamente incurso na prática do crime narrado no artigo 121, §2°, 

incisos II e IV (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, 

respectivamente) c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, a fim de ser 

submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca.Concluída a instrução criminal, verifico que a situação fática e as 

circunstâncias que nortearam a prisão do acusado não sofreram qualquer 

alteração que justifique sua soltura, de modo que mantenho a prisão 

preventiva do pronunciado.Intimem-se conforme determina o artigo 420, do 

Código de Processo Penal.Transitada em julgado, cumpra-se, 

escrupulosamente, conforme os artigos 422 e seguintes, todos do Código 

de Processo Penal.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99853 Nr: 394-61.2018.811.0012

 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: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada.

Cadastre-se o advogado do polo passivo para recebimento das devidas 

intimações.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93631 Nr: 4639-52.2017.811.0012

 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): MATEUS LUIS HEMMING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. 29: defiro o pedido.

Retirada a restrição de segredo de justiça do presente feito nesta data, 

posto não se amolda às hipoteses legais de tal circunstância.

Intime-se a parte autora para manifestação, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 502-71.2010.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMENIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:13.999-GO

 Intimação da parte Exequente/Apelada para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação interposto (fls. 141/144), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65786 Nr: 1095-61.2014.811.0012

 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: ODENIR CONCEIÇÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A, SUEDILSO RAMOS DE SANTANA, 

BANCO BMC, CLEBE RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 
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OAB:9.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DE FREITAS MORAES 

- OAB:21.287-GO

 Intimação da parte Exequente, via advogado, para impulsionar o feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 62614 Nr: 1243-09.2013.811.0012

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBH, AMH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655/O

 Vistos, etc.

I. Nomeio a advogada LARISSA ALVES MOREIRA como curadora especial, 

para contestar a ação, no devido prazo legal.

II. Diante da nomeação, fixo o valor de R$1.008, 42 (um mil e oito reais e 

quarenta e dois centavos), conforme resolução n. 096/2007 – OAB/MT, 

devendo ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

III. O Senhor Escrivão deverá lavrar a competente certidão da dívida em 

favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do Provimento n. 

9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

IV. Após a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para 

impugnar.

V. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68128 Nr: 2861-52.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANOILTON LEMOS CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, constato que a parte executada foi intimada para, 

querendo, opor embargos ou impugnar os cálculos, contudo, quedou-se 

inerte e/ou concordou com os valores apresentados (fl. 84 - verso).

 Pois bem, considerando a inexistência de embargos/impugnação, 

homologo o cálculo de fl. 80 e determino a expedição de ofício requisitório 

do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou Precatório, no 

valor apresentado de R$ 6.822,59 (seis mil, oitocentos e vinte e dois reais 

e cinquenta e nove centavos), referente a parte exequente e R$ 682,26 

(seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), referente aos 

honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) 

alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos para prolação de 

sentença de quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 14824 Nr: 1158-04.2005.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A, AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BATAGIN SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS R. HERINGER - 

OAB:5.280-A/MT

 Intimação da parte Exequente para requerimentos, no prazo de 10 

(dez)dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-77.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 10 de julho de 

2018, às 07h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 22 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20526 Nr: 1989-82.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Francisco do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188, Cleyton Marcelo Dias - OAB:12287

 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 exequente para que manifeste acerca 

do decurso do prazo da suspensão requerida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86130 Nr: 502-91.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eduardo Longhini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Libert Afonso Friedrich, Lia Friedrich, Gráfica 

Correio de São Carlos S/A, Antonio Mongoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Em Ação Reivindicatória de posse, o valor da causa deve 

corresponder à estimativa oficial para o lançamento do IPTU ou ITR. Sendo 

o imóvel rural, o imposto a ser considerado é o Imposto sobre a 

Propriedade Territorial Rural (ITR) apurado para época do ajuizamento da 

ação. Embora seja permitida a fixação de valor estimado em patamar 

mínimo, no entanto, deve-se observar que “A impossibilidade de avaliar a 

dimensão integral desse benefício não justifica a fixação do valor da 

causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo 
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estimável” (REsp 642.488/DF) Ap, 86792/2014, DES.SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

18/11/2014, Data da publicação no DJE 25/11/2014.“RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FIXAÇÃO PELO 

JUÍZO DE ORIGEM – VALOR ATRIBUÍDO APROXIMADO DO VALOR REAL 

– DESCABIMENTO – FIXAÇÃO SEGUNDO INTELIGÊNCIA DO ART. 259, INC. 

VII, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O valor da 

causa na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, constará 

sempre da petição inicial e será a estimativa oficial para lançamento do 

imposto apurado para época do ajuizamento da ação”. AI, 83415/2014, 

DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 20/08/2014, Data da publicação no DJE 26/08/2014.Assim 

sendo, determino que o autor retifique o valor da causa inicial, consoante 

a presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, devendo ainda comprovar nos autos a sua hipossuficiência, sob 

pena de extinção do feito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86418 Nr: 605-98.2018.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seresuela Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Pinto, Francisco Rodrigues, Ercilia 

Antunes Maciel Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 605-98.2018.811.0044 – Código: 86418.

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora emenda a inicial, 

comprovando o pagamento das custas judiciais no valor de R$5.520,04.

Ocorre que, conforme decisão de fls. 29/30, o valor do hectare na região 

oscila entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos 

termos do Anexo I, da Portaria 182/2009 – SEFAZ, com a redação dada 

pela Portaria nº 024/2013, que estabelece o referencial do INCRA de 

preços de terras no Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, determino que o autor retifique o valor da causa inicial, 

consoante a presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, devendo ainda comprovar a diferença do valor 

referente ao pagamento das custas judiciais, calculados sobre o valor 

mínimo indicado, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63511 Nr: 2119-91.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W E de Almeida Santos - ME, Wattyla Emanuel 

de Almeida Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50447 Nr: 1962-26.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odilo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 exequente para que manifeste acerca 

do decurso do prazo da suspensão requerida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88137 Nr: 1529-12.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teresinha Strapasson Fockink

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Foma Ovchinnikov

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o ato deprecado.

Prestem informações atualizadas ao Juízo Deprecante.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82663 Nr: 3626-19.2017.811.0044

 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: Vanessa Cristina Tiriba (Menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unic Educacional LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 27/07/2018 às 13h00min, 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.: 55030 Nr: 1045-36.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental, Águas de Paranatinga LTDA, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, Josimar 

Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 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 manifestar acerca da 

impugnação de cumprimento de sentença de fls. 149/160.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87976 Nr: 1458-10.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária e Construtora São José Ltda, Michelle Regina 

de Paula Zangarini Dorileo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hilmo Muller, Carmem Heinrich Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Souza de Barros - 

OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o cumprimento da presente carta precatória, devolva-se à 

comarca de origem.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54754 Nr: 820-16.2014.811.0044

 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: Odete Santos de Paula

 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 e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

impugnação de fls. 103/107.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81830 Nr: 3221-80.2017.811.0044

 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: JGQR, Seluta de Oliveira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736-O/MT, Marcio Henrique Pereira Cardoso - 

OAB:7659-O/MT, Pedro Henrique Bandeira de Sousa - 

OAB:155.834/RJ

 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 impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87203 Nr: 1061-48.2018.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Cardoso Pinto, Julia Cardoso Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1061-48.2018.811.0044 - Código n. 87203.

Vistos, etc.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 27 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50735 Nr: 2250-71.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Barzotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 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 no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar e requer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76449 Nr: 544-77.2017.811.0044

 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: Diles Salete Scherpinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca da 

implantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88645 Nr: 1854-84.2018.811.0044

 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: CMS, DPRdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 1077-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefani Benjamim Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 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, ENCAMINHANDO a presente Carta Precatória para 

cumprimento, servindo cópia da mesma como mandado, decisão e demais 

documentos necessários, nos termos do Capítulo 2, Seção 7, item 2.7.7 da 

C.N.G.C.

Informo ainda que seja intimada a parte autora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento da mesma, a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 560 Nr: 166-25.1997.811.0044

 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: Juliane de França Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ernesto Vieira da Rocha, Eliane 

Terezinha Odorise da Rocha, Irgina Vieira da Rocha, Terezinha Vieira da 

Rocha, Elizete Vieira da Rocha, José Vieira da Rocha, Jose Domingos 

Vieira da Rocha, Ernesto Vieira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26076 Nr: 2109-57.2009.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudir Petetti, Zélia Duz Peretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmir José Dalmolin, Lirines Sensollo Dalmolin, 

Almir Antônio Dalmolin, Fani Marila Rubert Dalmolin, Edio Luis Dalmolin, 

Marcê Sensolo Dalmolin, Mitsugu Yamauchi, Yone Rossetto Riggo, Hidenori 

Yamauchi, Terezinha Aparecida de Jesus Feres Yamauchi, Pedro Riggo, 

Carmen Lúcia Albino Yamauchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Alexandre Miani - 

OAB:126.976 OAB/SP, Fabio Henrique Rovatti - OAB:238.058 OAB/SP

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28292 Nr: 1287-34.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Luis Jacoby Egewarth, Geraldo Wiest, 

Liria Johann Wiest

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Oliveira - 

OAB:17224/RS, Gilberto José Cerqueira Jr. - OAB:48.003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Correa de 

Moraes - OAB:54.323/RS, Fabiano Magalhães Ferrari - 

OAB:13985-B/MT

 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 para intimar a parte autora acerca da devolução do mandado 

de penhora e avaliação e certidão de fls. 63/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71528 Nr: 2243-40.2016.811.0044

 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: Zelita Francisca de Lima, Samuel Daniel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Lourenço Ferreira Lima, Espólio de 

Josefa Francisca de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimarães - OAB:3402-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55344 Nr: 1299-09.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. DE CARVALHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE 

GUEDES - OAB:10519, Elson Duques dos Santos - OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51023 Nr: 200-38.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilmar Sartori, Adilar Sartori, Altair Sartori, 

Inês Bernardete Gasparin Sartori, Lirge Maria Sartori Theotonio, Roseli 

Valiati Sartori, Wellington Sanches Theotônio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, Kamill 

Santana Castro e Silva - OAB:11887-B/MT, MARCELO SALVI - 

OAB:40989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31914 Nr: 157-38.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Gonçalves Alencar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84608 Nr: 4500-04.2017.811.0044

 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: Agnaldo Rondon Kogapi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29091 Nr: 2089-32.2010.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal LTDA, Ranieri 

Silva Torsinelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Fonteliaxa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Lucia Zago - 

OAB:292699/SP, Henrique Martins Parise - OAB:239087/SP, LETICIA 

LUSTOSA SIMÃO - OAB:345816, Sergio Henrique Ferreira Vicente - 

OAB:101599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 481 de 755



07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26991 Nr: 3020-69.2009.811.0044

 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 Cristina Hirsh Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Tavares Piller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge José Noga Júnior - 

OAB:12.350/MT, Leandro Cerqueira Morais - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75737 Nr: 244-18.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

Procurador - Geral Fiscal - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74880 Nr: 3522-61.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Givanilso dos Santos Moura - ME, Givanilso 

dos Santos Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74451 Nr: 3362-36.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23743 Nr: 2520-37.2008.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agronorte Produtos Agropecuários Ltda, 

Michael Luiz Menuci, Fátima Arlei Molinari Menucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Antonio Canesin - 

OAB:8007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30875 Nr: 1312-13.2011.811.0044

 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: Luiza Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78824 Nr: 1672-35.2017.811.0044

 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: Adair Jovencio 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 - OAB:

 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 requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30191 Nr: 630-58.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Quintana Rydlewski, Neusa Lucchesi 

Quintana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos para intimar a parte autora que, decorreu o prazo da 

suspensão do feito requerido às fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64605 Nr: 2609-16.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONILHA E BONILHA LTDA , Marcelo Alves 

Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos para intimar a parte autora que, decorreu o prazo da 

suspensão do feito requerido às fls. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 54168 Nr: 297-04.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe & Santos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de ENCAMINHAR o comprovante do 

pagamento da diligência de fls. 57 para proceder ao cumprimento da carta 

precatória de n° 197832 (vosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88251 Nr: 1601-96.2018.811.0044

 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: ISP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdO, EdNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88260 Nr: 1608-88.2018.811.0044

 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: Carlindo Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88263 Nr: 1611-43.2018.811.0044

 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: Marlene Souza de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88257 Nr: 1605-36.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Sousa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.

Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88259 Nr: 1607-06.2018.811.0044

 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: Sebastião Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ponderando a alegação de pobreza e nos termos do artigo 98 do Código 

de Processo Civil, defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

ressalvando a possibilidade de revogação.

Considerando-se o ofício circular de n. 05/2016/PRES, encaminhado pela 

presidente do NUPEMEC-TJMT, que solicitou aos juízes de direito 

colaboração com os Centros de Conciliação, no sentido de não 

procederem à remessa de todos os feitos ao CEJUSC para realização da 

audiência inaugural, a fim de evitar colapso no sistema, bem como ser de 

conhecimento público e notório que os procuradores da autarquia ré não 

se fazem presentes em audiências realizadas no interior do Estado, 

postergo a designação de eventual audiência de conciliação para 

momento posterior.
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Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua procuradoria, com 

envio dos autos. O prazo para contestação fluirá nos moldes do artigo 183 

do Código de Processo Civil.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63652 Nr: 2202-10.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albertina Ribeiro da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de setembro de 

2018, às 13:30 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78051 Nr: 1276-58.2017.811.0044

 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: Antonia Aparecida Guidotti Santarosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pelo autor.

Designo audiência de instrução para o dia 13 de agosto de 2018, às 14:30 

horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76940 Nr: 740-47.2017.811.0044

 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: Ademivaldo Paes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

O ponto controvertido é o tempo de atividade rural exercida pelo autor.

Designo audiência de instrução para o dia 13 de agosto de 2018, às 14:00 

horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85825 Nr: 402-39.2018.811.0044

 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: João Caetano Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a decisão dos autos do Agravo de Instrumento n° 

1002451-71.2018.8.11.0000 às fls.66/67, concedo os benefícios de 

gratuidade nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados 

a se fazerem presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no artigo 334 e parágrafos, do Código de Processo Civil.

 Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para contestar 

é de 15 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 artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para deliberação 

em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 2379-08.2014.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson José Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Alves de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ila de Castilho Varjão - 

OAB:9 .972 /MT,  Jo icy lene Ruf ina  S i lva  Guimarães  - 

OAB:15.873-A/MT, Paulo Clécio Ferlin - OAB:12564/MT, Rosmeri 

Valduga - OAB:11550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Pìloto Maciel - 

OAB:8222/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerente/exequente para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar acerca do teor da petição acostada às fls. 168/172.

Após, volva-me os autos concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82085 Nr: 3351-70.2017.811.0044

 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: Liliane Borges, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para no prazo de 10 dias especificar as provas 

que pretende produzir.

Após, vista ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54035 Nr: 164-59.2014.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilda Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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.

Ante o teor da decisão do Tribunal de Justiça, intime-se a parte autora 

para proceder na forma da liquidação de sentença.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4861 Nr: 180-04.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRL, BdBS, JOdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS, JRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT, JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:18192/A, João Oliveira de Lima - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT, Fabiula Müller Koenig - OAB:22165-A/MT, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Homero Amilcar Nedel 

- OAB:3483/MT

 Vistos.

Defiro pedido de fls. 103, a fim de que o processo deixe de tramitar em 

segredo de justiça e tenha preferência na tramitação por trata-se o autor 

de pessoa maior de 60 (sessenta) anos.

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar nos autos, conforme requerido às fls. 96.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80114 Nr: 2272-56.2017.811.0044

 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: Ivanir Venute da Silva

 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:

 Processo nº: 2272-56.2017.811.0044 (Código 80114)

Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Com relação à audiência preliminar, ressalto que a prática e a experiência 

das conciliações em feitos dessa natureza tem demonstrado evidente 

desinteresse da autarquia requerida em transacionar. Pelo contrário, via 

de regra, a requerida ao menos comparece a audiência conciliatória.

 Ademais, de acordo com os artigos 139, V, e 359, ambos do Código 

Processo Civil, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente.

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 24 de setembro de 

2018, às 15h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53948 Nr: 78-88.2014.811.0044

 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: Gentil Clementino da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Processo nº: 78-88.2014.811.0044 (Código 53948)

Vistos.

Intime-se o requerido para apresentar impugnação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 1309 Nr: 808-61.1998.811.0044

 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: Catharina Colasuonno Piccioni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oswaldo Murad, Márcia Regina Moraes Costa, 

Airton Nogueira Costa, Florisberto Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Sanches - OAB:3.510-B, 

Farouk Naufal - OAB:2371/MT, Paulo Emendabili Souza Barros De 

Carvalhosa - OAB:146.868/SP, Tarcizio Carlos Siqueira de Camargo 

- OAB:27235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonino Moura Borges - 

OAB:839-A/MS, Rodrigo Arruda de Morais - OAB:10728/MT

 Processo nº: 808-61.1998.811.0044 - Código 1309

Vistos.

Da analise dos autos, verifico que consta dos presentes autos sentença 

transitada em julgado, conforme certidão de fls. 423, razão pela qual 

chamo o feito à ordem, a fim de determinar a intimação da parte autora 

para, querendo, formalizar pedido de cumprimento de sentença no prazo 

de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26398 Nr: 2431-77.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernando Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, intime-se o autor para carrear aos autos certidão de óbito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77394 Nr: 997-72.2017.811.0044

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27549 Nr: 540-84.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando a juntada do indeferimento do requerimento administrativo 

pela parte autora (fl. 121), intime-se a autarquia ré para se manifestar, no 

prazo de 30 dias, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal no 

RE 631.240, bem como para que apresente contestação de mérito nos 

autos.

Com a vinda, intime-se a autora, a fim de impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54581 Nr: 669-50.2014.811.0044

 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: Eusébio Tserenhimini Tsirobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teixeira e Araujo Eventos e Cursos Ltda, M. J. 

Uhde - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clênio Pachecp Franco 

Júnior - OAB:10176/AL, Rogerio de Barros Curado - OAB:10944/MT

 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 as partes do retorno 

dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54013 Nr: 142-98.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lupercio Honorato de Assunção Neto

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código n.º 54013, a parte ré (Município 

de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70633 Nr: 1855-40.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para no prazo de 15 dias se manifestar acerca da 

petição de fls. 112/113.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57010 Nr: 2433-71.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaneide Rodrigues Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código n.º 57010, a parte ré (Município 

de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54977 Nr: 997-77.2014.811.0044

 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: Luzia Aparecida da Silva Santos

 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: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código n.º 54977, a parte ré (Município 

de Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61806 Nr: 1366-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mimi Motos Ltda ME, Valdemir Pietrobom, 

Silvanete David da Silva Pietrobom

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 26/27 quanto a tentativa de localizar o endereço 

dos executados, uma vez que compete a própria parte determinar tal 

providência.

Por ora, indefiro o pedido de penhora on-line uma vez que a parte ré não 

foi devidamente citada nos autos, fato este que impede o deferimento da 

medida constritiva.

Por fim, intime-se parte requerente a fim de que providencie com a juntada 

do endereço atualizado da parte ré no prazo legal, sob pena de 

arquivamento.

Intime-se e se cumpra.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70233 Nr: 1729-87.2016.811.0044

 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: Vanguarda do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieggo Bruno Pio da Silva, Marisa Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Trevisan - 

OAB:77202/RS, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 77479 Nr: 1031-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luizinho Gomes Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53279 Nr: 2480-79.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irio João Ferri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, deve o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear a 

certidão de óbito do executado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21740 Nr: 520-64.2008.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Rodrigues Rocha Júnior, Eneida Venancio 

Mignot Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Alves Pinto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para trazer aos autos cálculo atualizados da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14459 Nr: 859-28.2005.811.0044

 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: Adail Caitano de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Classir Miguel Rigon - 

OAB:20420b, Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT, Marcio Emerson 

Alves Pereira - OAB:175890/SP, Marcos Silva Nascimento - 

OAB:78939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 

de Lima- Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos.

Não vislumbro qualquer alteração fática a alterar o comando de fls.194, 

bem como por entender competir a própria parte determinada providência.

Assim, indefiro o pleito de fls.196/200.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23167 Nr: 1945-29.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adelvan da Costa Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melhor Produtos Agrícolas Ltda, Antonio Cesar 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938-A/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 225/226 e 237/238.

Cumpra-se conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87403 Nr: 1143-79.2018.811.0044

 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: OdS, AGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1143-79.2018.811.0044 (Código 87403)

Vistos.

Intime-se a parte requerente para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos 

autos o acordo celebrado perante o CEJUSC a fim de instruir a presente 

exordial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52888 Nr: 2101-41.2013.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo da Silva Freitas, Elvira Costa da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Alegretti e outro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2101-41.2013.811.0044 (Código 52888)

Vistos.

Oficie-se a INTERMAT solicitando as informações requeridas às fls. 67.

Após, com a vinda das informações, intime-se o Estado do Mato Grosso, 

através do Procurador Geral do Estado, a fim de se manifestar nos autos 

do prazo legal.

Oficie-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82180 Nr: 3409-73.2017.811.0044

 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: Doralice Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Destarte, passo a sanear o processo e ordenar a produção da prova.

 Com relação à audiência preliminar, ressalto que a prática e a experiência 

das conciliações em feitos dessa natureza tem demonstrado evidente 

desinteresse da autarquia requerida em transacionar. Pelo contrário, via 

de regra, a requerida ao menos comparece a audiência conciliatória.

 Ademais, de acordo com os artigos 139, V, e 359, ambos do Código 

Processo Civil, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente.

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 24 de setembro de 

2018, às 14h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82075 Nr: 3345-63.2017.811.0044

 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: Sinivaldo Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3345-63.2017.811.0044 (Código 82075)

Vistos.

Nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na 

Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do 

requerente, que deverá informar a Secretaria Judicial da data para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82089 Nr: 3355-10.2017.811.0044

 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: Maria Aparecida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 

requerente.

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 24 de setembro de 

2018, às 14h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83744 Nr: 4124-18.2017.811.0044

 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: Valdomiro Santos Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na 

Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do 

requerente, que deverá informar a Secretaria Judicial da data para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82996 Nr: 3768-23.2017.811.0044

 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: Silvestre Bonk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na 

Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do 

requerente, que deverá informar a Secretaria Judicial da data para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias (CPC, arts. 466 e 474).

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, com base no caput do art. 2º c/c 

parágrafo único do art. 3º, da Resolução nº 541/2007, do Conselho da 

Justiça Federal, que serão pagos ao perito que efetivamente realizá-la.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80115 Nr: 2273-41.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Pereira Brito

 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:

 Processo nº: 2273-41.2017.811.0044 (Código 80115)

Vistos.

Analisados os autos, inexistem preliminares a serem apreciadas.

Declaro o feito saneado e como ponto controvertido fixo a efetiva 

existência de atividade rural em regime de economia familiar exercida pelo 
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requerente.

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 24 de setembro de 

2018, às 15h00mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 63999 Nr: 2346-81.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSRdN, DLRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2346-81.2015.811.0044 - Código 63999

Vistos.

Torno sem efeito a decisão de fls. 25.

Considerando que a parte Ré foi citada via edital e permaneceu inerte, 

nomeio como curador especial a Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21136 Nr: 2589-06.2007.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranatinga Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Bett, Maria Josefa Peres Bett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Newman Pereira Lopes - 

OAB:7293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2589-06.2007.811.0044 (Código 21136)

Vistos.

Inicialmente, intime-se a parte autora para carrear aos autos certidão de 

óbito da ré Maria Josefa Peres Bett.

Certifique a Sra. Gestora quanto a apresentação de defesa pelo réu 

Lindomar Bett ou quanto ao decurso de prazo.

Intime-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72139 Nr: 2490-21.2016.811.0044

 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: Aparecida Jesus Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Rodrigues Rocha Júnior, Município de 

Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Fabrício Miotto - OAB:6862-O/MT

 Vistos.

Não havendo preliminares, nem nulidades, dou o feito por saneado.

Designo audiência de instrução para o dia 28/08/2018, às 18:00 horas.

As partes deverão observar as regras esculpidas no art. 455, §1º ao 5º, 

do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido formulado pelo requerido (fl. 91). Nomeio para realização 

de perícia médica, a Dra. Simone Dionisio da Silva.

Intime-se a perita nomeada para que designe hora e local para realização 

do exame no prazo de 30 (trinta) dias.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 29-86.2010.811.0044

 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: GMdS(, Valdenilson Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Lucas - Braff & 

Veit Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059, Ricardo Batista Damásio - OAB:7222-B

 Vistos.

Considerando as informações de fl.396, informando a impossibilidade de 

realização da períca, nomeio como perito judicial (Perícia médica) a Dra. 

Simone Dionísio da Silva - CRM/MT 8755, que será responsável pela 

condução e execução dos trabalhos periciais, que cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso, em 30 dias.

 Após, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias.

 Em seguida, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85402 Nr: 195-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Roberto Stormowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 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): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81420 Nr: 3017-36.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Luiz da Silveira, Silvia Maria da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cumpra-se imediatamente a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça, nos 

termos das fls. 115/116.

Expeça-se o competente mandado, para a manutenção da posse do 

imóvel em nome dos requeridos Noel Luiz da Silveira e Silvia Maria da 
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Silveira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85402 Nr: 195-40.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco RCI Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genesio Roberto Stormowski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO RCI 

BRASIL S/A em face de GENESIO ROBERTO STORMOWSKI.

A parte requerente comprovou, initio litis, a existência do contrato entre as 

partes (fls. 17-v/23), bem como verifico que o requerente aportou aos 

autos comprovação de que procedeu com o envio de notificação ao 

requerido, no endereço constante no contrato (fls. (33), razão pela qual 

DEFIRO a medida liminar, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem nas 

mãos do requerente.

Executada a liminar, cite-se o requerido para, querendo, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, em 5 (cinco) dias, a fim de ter o bem 

restituído livre de ônus, sob pena de consolidação da propriedade e posse 

plena do bem no patrimônio do credor fiduciário; ou apresentar resposta, 

sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, em 15 dias (DL 

911/69, art. 3º, §§).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53720 Nr: 2922-45.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geracino Martins Vieira

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

interesse na homologação do acordo, ou dizer se desejam o 

prosseguimento do cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57750 Nr: 2946-39.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Alves de Souza

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

interesse na homologação de acordo, ou dizer se desejam o 

prosseguimento do cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54028 Nr: 157-67.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Lúcia Alves de Lima David

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

interesse na homologação do acordo, ou dizer se desejam o 

prosseguimento do cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53799 Nr: 3002-09.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José Vidori

 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: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

interesse na homologação do acordo, ou dizer se desejam o 

prosseguimento do cumprimento de sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87246 Nr: 1074-47.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Cristina Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerente procedeu o pagamento das custas inicias, 

verifico que a pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição instruída por prova escrita, sem eficácia 

de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente, nos termos 

do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Assim, DEFIRO, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 

(quinze) dias, conforme requerido na inicial, nos termos do artigo 701 do 

Código de Processo Civil, anotando-se, nesse mandado, que, caso o 

requerido o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 

(artigo 701, § 1º do Código de Processo Civil), fixados no valor de 10% 

sobre o valor da causa, caso não haja o pagamento.

Conste, ainda, no mandado que, neste prazo, os requeridos poderão 

oferecer embargos, 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, e, caso não 

haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se 

o mandado judicial em mandado executivo, na forma do artigo 701, §2º, do 

Código de Processo Civil.
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Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Citem-se os requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhadas de seus respectivos advogados.

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.

Decorrido o prazo para apresentação dos embargos monitórios, com ou 

sem manifestação da parte requerida, abra-se vista à parte autora para 

manifestação, em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88250 Nr: 1600-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/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, 

independentemente 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, o autor informa sua profissão na exordial como sendo 

pecuarista, não havendo nos autos documentos que demonstrem sua 

insuficiência econômica ou que não possui meios de arcar com as custas 

processuais.

Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84294 Nr: 4376-21.2017.811.0044

 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: FMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSMdS, GMdS, MMdS, VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM” 

ajuizada por FRANCISCA MARTINS DE JESUS, em face de CARLOS 

SERGIO MARTINS DA SILVA, GIOVAN MARTINS DA SILVA, MARISA 

MARTINS DA SILVA E VANILDA MARTINS DA SILVA., devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 25/25 verso, as partes realizaram composição amigável, pugnando 

pela homologação do acordo e suspensão do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

25/25 verso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88278 Nr: 1618-35.2018.811.0044

 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: Vanderlei Saviczki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F R Neves - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/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, RECEBO a petição inicial.

Satisfeitos os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro 

as benesses da assistência judiciária gratuita.

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca.

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil).

Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo 

códex, para que compareça à audiência designada, acompanhada de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, 

do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente (artigo 

344).

Após 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 CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55361 Nr: 1310-38.2014.811.0044

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Carlos Rodrigues

 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 proceder a retirada da Carta 

Precatória, a fim de distribuí-la na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 1650-40.2018.811.0044
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renir Lino Vian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/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, 

independentemente 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, o autor informa sua profissão na exordial como sendo produtor 

rural, não havendo nos autos documentos que demonstrem sua 

insuficiência econômica ou que não possui meios de arcar com as custas 

processuais.

Assim, indefiro o pedido de concessão da gratuidade judicial e determino o 

recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da 

distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78987 Nr: 1747-74.2017.811.0044

 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: Sopave Norte S/A Mercantil Rural

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo Lamberti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Luiz da Cruz Louzich - 

OAB:10823/MT, Dyogo Costa Marques - OAB:11.084/MT, LUIS 

CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61596 Nr: 1250-31.2015.811.0044

 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: Nedes Resplandes de Araújo

 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, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 1453-27.2014.811.0044

 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: Terezinha Maria Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54030 Nr: 159-37.2014.811.0044

 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: Tereza Lopes Kolling

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53930 Nr: 60-67.2014.811.0044

 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: Leila Minatto Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87441 Nr: 3911-75.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CICERO SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando Dr. Ary as Costa 

Campos, para comparecer em audiência admonitória designada para 20 de 

setembro de 2018, às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85161 Nr: 2296-50.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 
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OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar parte autora para que traga aos autos no prazo de 

15 dias, os documentos faltantes necessários, quais sejam: 1. Cópia da 

matrícula do imóvel atualizada; 2. Relação dos confrontantes; 3. Laudo de 

Avaliação do imóvel por imobiliária ou profissional credenciado, para que 

informe o valor venal do imóvel; 4. Apresentar os ITR do imóvel 

devidamente pagos dos últimos 5 (cinco) anos;

5. Certificado de registro do imóvel junto ao INTERMAT ou INCRA para 

comprovação de sua Boa-fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 8826 Nr: 54-90.1995.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por REINALDO CELSO 

BIGNARDI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fl. 339.

É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72215 Nr: 1129-66.2015.811.0023

 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: IRAILDE GOMES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por IRAILDE GOMES DO 

NASCIMENTO em face de INSS.No decorrer do procedimento, a parte 

autora informou não ter mais interesse no prosseguimento do feito, 

postulando pela extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil (fl. 54).Relatei. DECIDO.Tendo em vista a manifestação de fl. 

54, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, pelo prazo de 5 anos, por 

ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e do artigo 

98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas 

e anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000326-61.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 1.797,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GLENDA REIS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE 

LIVROS LTDA - ME Senhor(a): GLENDA REIS SILVA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 14:00 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDREA AMALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000328-31.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 109,09; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANDREA AMALIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 14:40 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-98.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000330-98.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 274,22; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANGELA INACIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): ROSANGELA INACIO DA SILVA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 15:20 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000332-68.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 147,44; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALESSANDRA SANTOS MATIAS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): ALESSANDRA SANTOS MATIAS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 16:00 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-38.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000334-38.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 167,18; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUCINEIA DOS SANTOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): LUCINEIA DOS SANTOS SILVA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/04/2018, às 16:40 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-76.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000325-76.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 106,82; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GLENDA REIS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): GLENDA REIS SILVA. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 14:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-46.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDREA AMALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000327-46.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 163,78; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANDREA AMALIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Senhor(a): ELIZANDREA AMALIA DA SILVA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 

14:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas 

processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000329-16.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 85,46; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ERIKA PEREIRA BORGES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): ERIKA PEREIRA BORGERS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 15:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-83.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000331-83.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 204,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE CARLOS FERMINO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): JOSE CARLOS FERMINO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 15:40 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

22 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON STUMM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000333-53.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 43,78; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDSON STUMM Parte Ré: REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Senhor(a): EDSON 

STUMM Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

09/08/2018, às 16:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e implicará no pagamento 

das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. 

Atenciosamente, LUCAS HENRIQUE VIEIRA DE ABREU Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-23.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BORGES PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000335-23.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 160,81; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO BORGES PIMENTEL Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: SEBASTIAO BORGES PIMENTEL 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018, às 

17:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas 

processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-43.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000269-43.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCA OLIVEIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): FRANCISCA OLIVEIRA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia 07/08/2018, às 13:00 horas, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

17 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-28.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CARMEN SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000270-28.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DAIANE CARMEN SANTOS GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

07/08/2018, às 13:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e implicará no pagamento 

das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000298-93.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 19.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIO JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Senhor(a):MARCIO JOSE DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia 07/08/2018, às 14:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

18 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SIRLENE MORAES RASCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ OAB - MT22496/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000299-78.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 21.871,20; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FATIMA SIRLENE MORAES RASCH 

Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Senhor(a): FATIMA SIRLENE MORAES 

RASCH Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

07/08/2018, às 14:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à 

audiência designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito 

com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e implicará no pagamento 

das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-85.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JELYSSON DO PRADO ROSSETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON DOMINGUES OAB - MT23257/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000305-85.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JELYSSON DO PRADO ROSSETI Parte Ré: REQUERIDO: RAPIDO 

TRANSPAULO LTDA Senhor(a): JELYSSON DO PADRO ROSSETI Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 07/08/2018, às 14:40 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 18 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000307-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 19.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA JOSE GOMES MEDEIROS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): MARIA JOSE GOMES MDEIROS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 07/08/2018, às 15:00 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o feito será 

julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95, e implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 18 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-59.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010014-59.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 495,28; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUZIA GONCALVES DE MOURA Parte Ré: REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Senhor(a): REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado (s) 

REQUERIDO (A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para fazer o 

pagamento do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (20/05/2017, ID 10227176) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). 

Despacho/Decisão: condenar a parte promovida pagar à parte promovente 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (20/05/2017, ID 10227176) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-59.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010014-59.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 495,28; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LUZIA GONCALVES DE MOURA Parte Ré: REQUERIDO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A Senhor(a): REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado (s) 

REQUERIDO (A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para fazer o 

pagamento do valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (20/05/2017, ID 10227176) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). 

Despacho/Decisão: condenar a parte promovida pagar à parte promovente 

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data 

(Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação (20/05/2017, ID 10227176) por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 23 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

TAIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000021-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 375,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

TAIANE LIMA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, 

apresente contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) 

dias. Processo: 1000021-77.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 375,56; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 23 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-81.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER NERES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000260-81.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 33,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FAGNER NERES DE MOURA Parte Ré: REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Senhor(a): FAGNER 

NERES DE MOURA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia 02/08/2018, às 16:00 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

17 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000254-74.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 326,72; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANGELA MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Senhor(a):ROSANGELA MOREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia 02/06/2018, às 15:40 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95, e 

implicará no pagamento das custas processuais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 

17 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSÉ BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SANTOS MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000332-68.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

147,44; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALESSANDRA SANTOS MATIAS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 791, Industrial, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de PARTE REQUERIDA, nos termos do processo abaixo 

identificado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

09/08/2018 às 16:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa 

escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 
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designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte REQUERIDA, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 

de maio de 2018. JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-46.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDREA AMALIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000327-46.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

163,78; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ELIZANDREA AMALIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 4 Andar, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, nos termos do processo abaixo identificado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 09/08/2018 às 14:20 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte REQUERIDA, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de maio de 

2018. JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000298-93.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

19.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIO JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, nos termos do processo abaixo identificado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 07/08/2018 às 14:00 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte REQUERIDA, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de maio de 

2018. JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SIRLENE MORAES RASCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ OAB - MT22496/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000299-78.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

21.871,20; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FATIMA SIRLENE MORAES RASCH 

Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: AVENIDA BRASIL, 

CENTRO NOVO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Endereço: ELETROLUX DO BRASIL, RUA 

MINISTRO GABRIEL PASSOS 360, GUABIROTUBA, CURITIBA - PR - CEP: 

81520-900 Senhor(a):  REQUERIDO: EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A Procedo a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos 

termos do processo abaixo identificado, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia 07/08/2018 às 14:20 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte 

REQUERIDA, como verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante 

na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença 

de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 18 de maio de 2018. JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000299-78.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SIRLENE MORAES RASCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ OAB - MT22496/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000299-78.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

21.871,20; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FATIMA SIRLENE MORAES RASCH 

Parte Ré: REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

ELECTROLUX DO BRASIL S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

FATIMA SIRLENE MORAES RASCH Endereço: rodovia 080, distrito de 

Peixoto, UNIÃO DO NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 

78533-000 Nome: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 

Endereço: AVENIDA BRASIL, CENTRO NOVO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 Nome: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Endereço: 

ELETROLUX DO BRASIL, RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS 360, 

GUABIROTUBA, CURITIBA - PR - CEP: 81520-900 Senhor(a): REQUERIDO: 

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL 

S/A Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, nos termos do processo abaixo identificado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 07/08/2018 às 14:20 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte REQUERIDA, 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 
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Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 de maio de 

2018. JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000307-55.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

19.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA JOSE GOMES MEDEIROS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Procedo a CITAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos termos do processo 

abaixo identificado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

07/08/2018 às 15:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa 

escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão aceitos, pela parte REQUERIDA, como 

verdadeiros, os fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou 

termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 

20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 18 

de maio de 2018. JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000254-74.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

326,72; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSANGELA MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

R. Thiago Magalhães Nunes, 791, Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, nos termos do processo abaixo identificado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO no dia 02/08/2018 às 15:40 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte REQUERIDA, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 17 de maio de 

2018. JOSÉ BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140485 Nr: 3919-82.2017.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michelly Rondena Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12.07.2018, às 

15h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165434 Nr: 2889-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12.07.2018, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98659 Nr: 1518-81.2015.811.0013

 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: Leozilda Batista Farias Simões, MARIA MADALENA 

NASCIMENTO SILVA, KATIA DA SILVA, PERLA ANDREIA MACHADO 

GALVAO, MARLI ALVES DA SILVA, ROSA LEILES DOS SANTOS LOPES, 

Nilmara Alves da Silva, EDMILSON BACIGA, KATIANE BATISTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Conquista D'Oeste/MT., 

GUSTAVO CESAR SCALCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DORRIGUETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:15336

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166652 Nr: 3484-74.2018.811.0013

 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: LINDINALVA MATIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, às 

17h15, 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.: 166866 Nr: 3578-22.2018.811.0013

 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: CLEUZA FERNANDES CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, às 

17h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102377 Nr: 3099-34.2015.811.0013

 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: Analia Barbosa Galindo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:44698

 Defiro o requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 147917 Nr: 7015-08.2017.811.0013

 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: L. P. COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO TEXTIL CONFECÇÕES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aida Maria Gonçalves da 

Mota Marques - OAB:41401/GO

 Defiro o pedido retro.

Redesigno audiência para o dia 20/06/2018 às 16h30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 5644-14.2014.811.0013

 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: ODAIR FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefônica Data S/A, Anita Calçados Ltda, 

Banco Ibi S/A - Banco Múltiplo, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, 

B V FINANCEIRA S/A, LOJAS RENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Braga - OAB:19496-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/O, EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - OAB:3947, JOYCE BRAGA 

- OAB:19496/O, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82941 Nr: 311-18.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Camilo Carvalho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 intime-se para que indique bens à penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49831 Nr: 1221-84.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Soares Sobrinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heber Aziz Saber - 

OAB:9825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A

 Arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61277 Nr: 1617-90.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio José Correa Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, Paulo Henrique Gaiva Muzzi - OAB:

 Expeça-se mandado de notificação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156973 Nr: 11292-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GIOVANNI BEZERRA - 

OAB:23025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985/MT

 Designo audiência para o dia 19/07/2018 às 13hs. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144884 Nr: 5631-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Pontes e Lacerda MT - 

Executivo Municipal, Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B

 Ao requerente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 500 de 755



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 142464 Nr: 4604-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Garcia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048, WANESSA MORAIS 

SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:OAB/MT 8029, RONALDO MOREIRA DIAS - OAB:14279

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 12.07.2018, 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.: 145673 Nr: 5979-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.R. Fidelis -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144600 Nr: 5525-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gleiciane da Silva Cordeiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO ALVES DE LIMA OSVALDO 

CRUZ-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: luis francisco schievano 

bonassi - OAB:67082/SP, MARCELO BONASSI SEMMLER - 

OAB:305850

 Expeça-se Carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 84874 Nr: 2409-73.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Pereira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso - Unemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ao exequente quanto às fls.168 e ss.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80357 Nr: 2449-89.2012.811.0013

 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: Luciana Claudia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN Pontes e Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:3946/MT

 Atenda-se fls.192/193

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160368 Nr: 616-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anna Duracy de Campos Morato, Espólio de Fernando 

Morato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO DE FARIA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321/SP, CESAR APARECIDO DE CAMPOS - OAB:366417

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Justificação para o dia 20.06.2018, às 16h00, 

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.: 121061 Nr: 3990-21.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Franco da Veiga, MIGUEL DE CARVALHO 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Éber José Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL DE CARVALHO FRANCO 

- OAB:3498/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:4102

 Venham aos autos o nº do CPF do executado e os cálculos atualizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161948 Nr: 1284-94.2018.811.0013

 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: IVANE CARBALIO NICOMENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CARVALHO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA ANDRADE ZILIANI - 

OAB:21552/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos é 

tempestiva, sendo assim, abro vista dos autos ao requerente para 

impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87774 Nr: 5493-82.2013.811.0013

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Marcos Rodrigues

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 501 de 755



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Toyota do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marili Ribeiro Taborda - 

OAB:OAB-MT 14431-A

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81050 Nr: 3214-60.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Dan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da informação do registro de Imóveis, ao exequente para dar 

prosseguimento.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163276 Nr: 1878-11.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, às 

15h15, 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.: 157450 Nr: 11594-96.2017.811.0013

 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: Terezinha Braz Subtil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, às 

14h00, 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.: 162422 Nr: 1530-90.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DOS SANTOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, às 

14h45, 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.: 152376 Nr: 9086-80.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Francisco de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, às 

14h30, 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.: 165370 Nr: 2866-32.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Junior - 

OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, às 

15h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162913 Nr: 1718-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA CRUZ SEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11.07.2018, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129509 Nr: 7953-37.2016.811.0013

 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): R HENRIQUE MARIANO, RAFAEL HENRIQUE 

MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148398 Nr: 7174-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:OAB/MT 8443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo de 30 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 100104 Nr: 2126-79.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANI COSTA LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 83508 Nr: 920-98.2013.811.0013

 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: Edson Batista Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Angeli Junior, Juliana Arrais da Rocha 

Colombo, Helio Antonio Colombo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Intimem-se as partes, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 13654 Nr: 936-38.2002.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO DE ALENCAR LEME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92648 Nr: 3961-39.2014.811.0013

 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: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95496 Nr: 126-09.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataides Ocelio Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela já deferida inicialmente 

e determinar ao requerido que continue fornecendo ao autor remédios 

necessários à continuidade do tratamento da enfermidade descrita na 

peça preambular.Processo isento de custas e despesas 

processuais.Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 117059 Nr: 2582-92.2016.811.0013

 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: CARLA FERNANDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN POLIZEI - OAB:19636/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarine Garcia - 

OAB:OAB/MT 7507, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, Silvoney Batista Anzolin - OAB:8122OAB/MT

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 135341 Nr: 1614-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDDCS, JCCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 
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JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 146171 Nr: 6241-75.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697, João Otávio Mundim Oliveira - OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando o presente caderno processual, constato que a citação 

realizada em nome da executada preencheu os requisitos entabulados 

nos arts. 256 e 257 do CPC.

Fica especificado nos artigos em comento que:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das 

circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de 

uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia.

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja 

feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, 

considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção 

judiciárias.”.

Como se observa, restou presente no documento citatório de Ref: 12/16 a 

indicação do autor, o nome do requerido, a qualificação das partes o 

prazo e o endereço da sede do Juízo, bem como o resumo da peça 

perambular.

Consigno que caso existente dolo ou má-fé do autor caberá a aplicação 

do art. 258 do CPC.

Sendo como o exposto, não acolho a alegação de nulidade da citação por 

Edital.

Intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

a serem produzidas.

Cumpra-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 123619 Nr: 5200-10.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Amorim, JOSÉ VICENTE NUNES 

FERREIRA, Eva dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACASSIA MIRELLE MARTINS - 

OAB:106196 , fabio Ribas Terra - OAB:7.205, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifique o Cartório se os requeridos apresentaram alegações finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140060 Nr: 3721-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Cite-se o embargado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 152753 Nr: 9304-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Suspenda-se pelo prazo de um ano.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137721 Nr: 2718-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB: 7.400

 Expeça-se alvará de soltura.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140060 Nr: 3721-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Ao embargado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162065 Nr: 1350-74.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIELE FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SPINOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT, 

Núcleo de Prática Jurídica da Unemat - OAB:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 504 de 755



Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138272 Nr: 2987-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMS, JMSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMLDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:22.212/MT, Mauro Lemes da Silva Junior - OAB:14.374/MT

 Intimem-se as partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 124381 Nr: 5532-74.2016.811.0013

 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: Astrogildo Salvaterra Flores

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Piccinin Pegoraro, Municipio de Pontes 

e Lacerda - MT, Santa Cruz Empreendimentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANA DE JESUS HIDALGO - 

OAB:16042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439

 Dê-se vistas ao Procurador do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167741 Nr: 3999-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência para o dia 12.07.2018, às 14h00, primeiro horário livre 

em pauta.

Oficie-se ao juízo deprecante prestando informações atualizadas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115633 Nr: 2106-54.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dia.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89782 Nr: 1569-29.2014.811.0013

 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: Maria Teixeira de Sousa Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes, cumpra-se v. acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52139 Nr: 3544-62.2009.811.0013

 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: Efigênio de Melo

 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:

 Diante do exposto, de rigor a procedência parcial da impugnação ora 

apresentada.Isto posto, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

impugnação dos cálculos apresentados, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para constar como a 

data da parcela final em 02/2015.Transitado em julgado, expeça-se 

RPV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48755 Nr: 45-70.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M. Pereira Neto - Veterinária - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, 

indicando bens a penhora, 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.: 91377 Nr: 2905-68.2014.811.0013

 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: Creusmar Pereira Maia

 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 efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 129018 Nr: 7679-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Pratica Juridica - 

OAB:

 Cobre-se a apresentação do laudo em 30 dias ou que especifique a data 

para sua apresentação, justificando.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158649 Nr: 12195-05.2017.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: MJRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT, Luiz Emidio Dantas Júnior - OAB:7400/MT

 Certifico e dou fé que a Sessão de Conciliação, com o Novo Código de 

Processo Civil, as partes deverão ser citados/intimados pelo cartório, face 

do CEJUSC não poder fazer citação/intimação, razão pela qual verificando 

na agenda informo a data no dia 08 de Março de 2018, às 16:00 horas, 

para designação de Sessão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 26862 Nr: 1903-78.2005.811.0013

 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

 PARTE AUTORA: Eva Camila da Silva Ribas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89169 Nr: 1036-70.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Alves Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 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.: 90453 Nr: 2155-66.2014.811.0013

 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: Cleide Odete Malagutti Presutto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 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.: 49529 Nr: 931-69.2009.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Moreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 53285 Nr: 4672-20.2009.811.0013

 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: Edna Aparecida Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-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.: 27226 Nr: 2233-75.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nac. Metrol., Norm. e Qualidade 

Industrial-INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínios Mil Lac Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97108 Nr: 877-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->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): Donizete Barbosa do Nascimento, Leonardo 

Bruno Cavalini Soares Mozar, PAULO ROBERTO ARAUJO, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - 

OAB:192989, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Certifique o Cartórios e todos os réus forma devidamente citados e 

apresentaram contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3143-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Morais Guedes Ltda - ME, Jarbas 

Nunes Guedes Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 
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correspondência devolvida de Ref. 08

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151458 Nr: 8631-18.2017.811.0013

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476

 Ao requerido para que esclareça os valores incontroversos para que 

possa ser aferido em perícia, não olvidando acerca da necessidade de 

depósito dos valores controversos em Juízo para caracterização da 

imprescindível boa-fé,

Outrossim, devendo prosseguir no pagamento daquelo que entende 

incontroverso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153716 Nr: 9739-82.2017.811.0013

 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: Divanira Niemens Leal, Amarildo Niemem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flamínia dos Santos Niemic, Sirley Santos 

Niemic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT, MAÍRA GASPAR SANTOS - OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945 /O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - 

OAB:21.616/ O, MICHELLE MATSUURA BORRALHO - OAB:21.616/O

 Suspendo a realização da audiência de conciliação, diante dos 

argumentos apresentados, vez que não há recolhimento das custas que 

autorizem o prosseguimento do feito.

Ao Cartório para certificar o resultado do agravo, em como se há 

recolhimentod as custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167677 Nr: 3962-82.2018.811.0013

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes de Oliveira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da 

correspondência devolvida de Ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167830 Nr: 4032-02.2018.811.0013

 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: Adelina de Aparecida Furquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada aos Autos é tempestiva, portanto 

abro vistas para a parte autora impugnar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 6701-96.2016.811.0013

 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: GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 145759 Nr: 6025-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Erick Roberth Freitas Ramires, Luciano Machado de 

Carvalho, Robison Ramires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Aurélio Brancher, Michel Perez Leinat, 

Weles Carlos de Lima.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 Defiro o parcelamento das custas na forma pretendida.

Expeça-se Carta Precatória para depoiemnto pessoal do requerente no 

endereço fornecido de ref.55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158693 Nr: 12228-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE FARIA VALIM, ADILSON DIVINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIAS DOS SANTOS, MARIA DA 

CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o primeiro pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Em tempo, indefiro o pedido de buscas de informações quanto ao 

endereço do requerido, vez que compete ao requerente tal múnus.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157116 Nr: 11373-16.2017.811.0013

 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: LAUDICEIA GUERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163403 Nr: 1890-25.2018.811.0013

 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: IRIA IZABEL VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 
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LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Certifique o cartório se o requerente especificou as provas que 

pretendfia produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97020 Nr: 832-89.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genésio Badziak, Ana Elma Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERMONT PALACE HOTEL LTDA-ME , Jean 

Peter Nascimento dos Santos, Sidnei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131481 Nr: 8782-18.2016.811.0013

 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: Vanete Ernesto Duarte Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Vistos.

Deixo de analisar os requisitos de admissibilidade do pleito recursal diante 

do disposto no art. 1.010, §3º, da Lei n. 13.105/15.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação e julgamento, com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94913 Nr: 5603-47.2014.811.0013

 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: DENIRVAL MOURA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT.

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160348 Nr: 611-04.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP AUTO PEÇAS LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o embargante para que especifique provas a produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94494 Nr: 5351-44.2014.811.0013

 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: Maria José Coimbra Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 269, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de benefício de 

auxílio doença ao autor, a partir da data da citação ou do indeferimento 

administrativo, o que se deu primeiro, calculado na forma do art. 61 da Lei 

8.213/1991, condenado ainda a instituição a convertê-la em aposentadoria 

por invalidez. Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, 

remuneração do capital e compensação da mora através dos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 

11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ). Condenar o réu 

a pagar os honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 

10% sobre o valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 

111 do STJ, de que os honorários somente incidem sobre as parcelas 

vencidas até a prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, 

face ao valor da condenação e os demais consectários não excederem o 

montante estipulado pelo art. 475, § 2º do CPC.Transitado em julgado, 

proceda-se o arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 5397-33.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Lucia da Costa Oliveira, Laura Oliveira Ribeiro, 

Augusto César Fagundes Costa, GOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aguimar Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se ao MP.

Ao inventariante para regularizar os mautos do inventário procedendo ao 

pagamento dos créditos habilitados aos autos e demais tributos incidentes 

sobre o patrimônio, em 20 dias e últimas declarações, sob pena de 

desconstituição do inventariante e nomeação de inventariante judicial.

Após, vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88835 Nr: 741-33.2014.811.0013

 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: Leozina Rosa Domingos

 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:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80563 Nr: 2680-19.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda Nacional de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Len Eletrificação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução promovida pelo Pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Len Eletrifgicação fundada em CDA.

Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível de R$765.543,96.

 Devidamente citado, os executados não efetuaram o pagamento, não 

sendo encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 
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resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 15 de março de 1999 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada 

pelo exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil c/c art.40, §§4º 

e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 3956-22.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução promovida pelo Conselho Regional de Medicina 

Veterinária-MT em face de Silva Borges e Freitas e outro, fundada em 

título de crédito.

Aduziu, a parte autora, que é credora do executado da quantia líquida, 

certa e exigível de R$806,73.

 Devidamente citado, os executados não efetuaram o pagamento, não 

sendo encontrado bens penhoráveis.

É o relatório. Passo a decidir.

O instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações 

jurídico-negociais e a estabilização delas pelo decurso de um certo 

período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não 

resolvidos. Enfim, busca a pacificação da vida em sociedade em razão do 

decurso de um prazo. O tempo cura.

Neste diapasão, devemos ressaltar que do ponto de vista da filosofia, a 

finitude humana contrapõe-se à existência de um processo eterno. Logo, 

tornam-se inconcebíveis execuções eternas e imprescritíveis, como se 

fossem uma espada de Dâmocles nas cabeças dos devedores.

Ademais, pelo princípio da razoável duração do processo, introduzido no 

artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pela Emenda 

Constitucional n 45/2004, não se permite a duração do feito executivo por 

tempo indeterminado - ad eternum .

Verifica-se, no presente caso, que o processo encontra-se em trâmite 

desde 15 de março de 1999 e, desde, então, nenhuma medida foi adotada 

pelo exequente que permeneceu inerte, não indicando nenhum bem 

penhorável. E conforme é cediço o direito não socorre quem dorme - 

dormientibus non sucurrit jus.

Desta forma, tenho que restou evidenciada a ocorrência da prescrição 

intercorrente que se dá quando o processo fica paralisado por tempo 

superior ao prazo prescricional, por culpa exclusiva do credor, que não 

apresenta manifestação ou qualquer diligência útil para a satisfação de 

seu crédito.

Insta salientar decisões proferidas por nossos Tribunais neste sentido:

APELAÇAO CÍVEL - EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA - PRESCRIÇAO INTERCORRENTE RECONHECIDA - 

PARALISAÇAO DO PROCESSO POR MAIS DE OITO ANOS ININTERRUPTOS 

E SEM QUALQUER MANIFESTAÇAO DO CREDOR - PRAZO 

PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS - AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS - 

PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇAO DO PROCESSO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

 (904 MS 2012.000904-3, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de 

Julgamento: 20/03/2012, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2012)

E M E N T A -APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE EXECUÇÃO -PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE -VERIFICADA -IMPROVIDO.

O instituto da prescrição visa proporcionar segurança jurídica às relações 

sociais, determinando a produção de efeitos jurídicos em decorrência do 

transcurso do tempo. O Código Civil fulmina direitos e pretensões, caso 

não exercidos ou postulados em determinado espaço de tempo. É a 

própria lei, em caráter excepcional, quem coloca a salvo alguns direitos, 

conferindo-lhes imunidade contra a prescrição, a exemplo dos direitos da 

personalidade. Regra geral, portanto, é a prescritibilidade das pretensões. 

Transcorrido o prazo de suspensão do processo, tem início a contagem 

da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção do processo, depois 

de verificada a prescrição, considerando a inércia do credor. (TJ/MS. 

Apelação Cível n. Relator Des. Sideni Soncini Pimentel. Quinta Turma Cível. 

Julgamento: 22.4.2010).

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Cambial – Cédula rural pignoratícia – 

Prazo prescricional que é de três anos – Artigo 60 do Decreto-lei 167/67 – 

Prescrição intercorrente reconhecida – Extinção do processo decretada – 

Artigo 268, IV, do Código de Processo Civil – Recurso provido para esse 

fim. (Agravo de Instrumento n. 7.088.563-5 - Franca – TJSP 23ª Câmara de 

Direito Privado - Relator: Rizzatto Nunes – 22.11.06 - V.U. - Voto n. 6188)

Por derradeiro, em se tratando de matéria de ordem pública, deve o 

magistrado pronunciar-se de ofício pelo reconhecimento da prescrição, ex 

vi do art.219, §5º do CPC.

ISSO POSTO,

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art.269, 

IV, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com 

fundamento no art. 219, § 5º, do Código de Processo Civil c/c art.40, §§4º 

e 5º da Lei 6.830/80.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquivem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63514 Nr: 3854-97.2011.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zilda Rodrigues da Silva

 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:

 Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87256 Nr: 4950-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatam da Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93045 Nr: 4233-33.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Santos de Souza

 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:

 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.: 84803 Nr: 2327-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cemi Fagundes da Silva, Joana Darc da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Fagundes da Costa, Espólio de 

Zélia da Silva da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crystiane da Cunha Bezerra - 

OAB:7.709 -B, Wilson Donizeth de Freitas Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por derradeiro ao inventariante ou advogado constituido nos autos para 

dar anamento ao feito, sob pena de desconsituição e nomeação de 

inventariante judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 213 Nr: 121-22.1994.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOFIC COM. DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA, 

João Neves, Lucilene Dutra Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Virgílio Nascimento 

Sobrinho - OAB:3112/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88837 Nr: 743-03.2014.811.0013

 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: Maria do Carmo Soares Silva

 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:

 Cumpra-se v. acórdão.

Às partes para prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154128 Nr: 9977-04.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE - SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY VELOSO RAMOS, Ademir Farias 

Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31694 Nr: 4869-14.2005.811.0013

 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

 PARTE AUTORA: Verginia Vieira Fernandes

 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.: 144512 Nr: 5497-80.2017.811.0013

 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: Anna Duracy de Campos Morato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLINDO CHINELATTO FILHO - 

OAB:45321/SP, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se alvará na forma requerida no ref. 54, devendo apresentar 

prestação de contas nos autos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 54464 Nr: 95-62.2010.811.0013

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etevaldo Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para que indiquem quais provas pretendem produzir no prazo 

de 15 dias, cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57493 Nr: 3058-43.2010.811.0013

 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: Geralda de Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 93213 Nr: 4382-29.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Fernandes

 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 exposto, de rigor a improcedência da impugnação ora 

apresentada e a homologação do cálculo apresentado pelo contador 

judicial.Deste modo, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado e, por consequência, HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pelo contador judicial às fls. 115/118.Transitado em julgado, expeça-se 

RPV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85879 Nr: 3498-34.2013.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 48731 Nr: 422-41.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/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 das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158774 Nr: 12271-29.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL VICENTE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA CORDEIRO DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Dê-se vistas ao Núcleo da UNEMTA para defesa do citado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157116 Nr: 11373-16.2017.811.0013

 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: LAUDICEIA GUERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT

 Diante da presença dos elementos que autorizam a concessão da tutela 

de urgência - fummus boni iuris e priculum in mora - face à gravidade das 

alegações corroboradas por início de prova documental, DEFIRO a 

CURATELA PROVISÓRIA. Lavre-se Termo.

Designo audiência para interrogatório para o próximo dia 18/01/2017 às 

14hs.

 Cite-se e Intimem-se.

Ciência ao Ministerio Público e Defensoria Pública.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168012 Nr: 4124-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdB, HVBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para conceder a guarda 

provisória da (o) menor H. V. B. F em favor da coautora, SILVANA 

BENÍCIA DE BRITO. EXPEÇA-SE termo de guarda provisória em favor da 

coautora, SILVANA BENÍCIA DE BRITO.Ademais, ARBITRO os alimentos 

provisórios em 30,00% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, nos 

termos do art. 4° da Lei n. 5.478/68, a serem pagos mensalmente todo dia 

10 (dez) de cada mês, a partir da citação, uma vez que inexistem 

elementos nos autos que façam evidenciar que o réu possa contribuir com 

quantia maior ao ora arbitrado. INTIME-SE.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4147-23.2018.811.0013

 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: JOÃO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108224 Nr: 5477-60.2015.811.0013
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 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: JRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810/B, GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - 

OAB:10709

 Vistos. INTIME-SE o autor, por meio de seus advogados e via DJE, a fim 

de que se manifeste em 10 (dez) dias acerca do conteúdo do petitório e 

documentos de fls. 414/427 (ref. 62). Na sequência, PROMOVA-SE nova 

conclusão dos autos. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 996-93.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noé Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de agravo de 

instrumento às fls. 176/188 e, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, 

abrimos vistas à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93878 Nr: 4872-51.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte 

autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44264 Nr: 866-11.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci de Oliveira Faria Valim, Cícero José de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Lima Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de carta precatória 

às fls.131/133, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ abrimos vistas 

a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163465 Nr: 1912-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTANA JUNIOR

 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:

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, em razão da ausência de atendimento do disposto na legislação 

vigente para a percepção do benefício da pensão por morte a partir do 

óbito do instituidor.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO o autor ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como de 

honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Todavia, a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão das 

b e n e s s e s  d a  a s s i s t ê n c i a  j u d i c i á r i a  g r a t u i t a  ( f l . 

27).PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.Em não havendo recurso voluntário, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102068 Nr: 2955-60.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCINÉIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por 

DUCINÉIA JOSÉ DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 8/32.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 42/60.

A requerente apresentou réplica às fls. 64/65.

Laudo pericial anexado às fls. 106/110.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 26 de junho de 2018, às 15h30min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas 

as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 385 do 

NCPC. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, 

CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 2921-51.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 
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OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 117327 Nr: 2667-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:8.184-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118819 Nr: 3148-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118992 Nr: 3203-89.2016.811.0013

 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: IVONICE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ proposta por 

IVONICE SOUZA E SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS).

Acostou à inicial procuração e documentos de fls. 12/25.

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação às fls. 33/53.

O requerente não apresentou à réplica (fl. 57).

Laudo pericial anexado às fls. 79/83.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passa-se ao 

saneamento do feito.

Portanto, não havendo preliminares a serem analisadas, DECLARO 

saneado o processo, remetendo-o à fase instrutória.

Em relação à questão alusiva às provas a serem produzidas, considero, 

em um primeiro momento, que a prova testemunhal se consolida como 

mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e complementação 

da prova material/documental anexada nos autos, quanto à qualidade de 

segurado da parte. Diante desta perspectiva, DEFIRO a produção da prova 

testemunhal, exclusivamente.

Fixo como pontos controvertidos da lide: (I) ser a parte requerente 

portadora de deficiência que a incapacite para o desempenho de atividade 

laboral; e (II) a condição de segurado da parte autora.

 DESIGNO o dia 26 de junho de 2018, às 15h00min, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão colhidas 

as declarações das testemunhas oportunamente arroladas, bem como o 

depoimento pessoal da autora, em observância ao disposto no art. 385 do 

NCPC. Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, 

CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167859 Nr: 4046-83.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusinete Barbosa Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129230 Nr: 7795-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL GONCALVES NUNES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 112600 Nr: 1107-04.2016.811.0013

 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: Willian Bazaglia Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT. 5736/0

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130128 Nr: 8224-46.2016.811.0013

 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: LAERCIO MOURA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 
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aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133659 Nr: 751-72.2017.811.0013

 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: Lucimar Barretos Santos Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128840 Nr: 7604-34.2016.811.0013

 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: NAITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 110163 Nr: 141-41.2016.811.0013

 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: Lucia Coron Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abrimos vistas às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126539 Nr: 6492-30.2016.811.0013

 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: Ademir Francisco Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135236 Nr: 1554-55.2017.811.0013

 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: Ronilda da Cruz Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145157 Nr: 5752-38.2017.811.0013

 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: José Ferreira Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129222 Nr: 7790-57.2016.811.0013

 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: MIRIAM DE OLIVEIRA ARAUJO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167443 Nr: 3840-69.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLENE BATISTA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167267 Nr: 3764-45.2018.811.0013

 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: MAURINA MARTINS DE SOUZA GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129223 Nr: 7791-42.2016.811.0013

 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: JAMIR DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145505 Nr: 5921-25.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Parreira Baes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131257 Nr: 8694-77.2016.811.0013

 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: Griciene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137031 Nr: 2411-04.2017.811.0013

 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: Natanael Hilário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128204 Nr: 7277-89.2016.811.0013

 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: EZILDA DA ROCHA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128199 Nr: 7275-22.2016.811.0013

 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: ATAIDE DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129225 Nr: 7793-12.2016.811.0013

 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: José Luiz Correa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Incialmente, INTIME-SE o perito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclareça se a incapacidade constatada no exame pericial é considerada 

temporária ou permanente.

Sem prejuízo, DESIGNO o dia 26 de junho de 2018, às 14h30min, para a 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que 

serão colhidas as declarações das testemunhas oportunamente 

arroladas, bem como o depoimento pessoal da parte autora, em 

observância ao disposto no art. 385 do NCPC.

 Ademais, na forma do art. 357, § 4º, do mesmo diploma legislativo, 

CONCEDO às partes o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem em 

cartório o rol de testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso 

ainda não tenham sido indicadas.

EXPEÇA-SE o necessário para a profícua realização do ato aprazado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164733 Nr: 2513-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Neves de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167172 Nr: 3736-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143328 Nr: 4964-24.2017.811.0013

 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: GERALDO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 
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prov.56/2007-CGJ, abrimos vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129368 Nr: 7879-80.2016.811.0013

 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: Fabiana Ladislau da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 121092 Nr: 4011-94.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Vieira Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137958 Nr: 2845-90.2017.811.0013

 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: NILO CESAR DE OLIVEIRA DORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128510 Nr: 7431-10.2016.811.0013

 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: CLARICE BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 133984 Nr: 863-41.2017.811.0013

 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: SDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 Nesta esteira, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para o fim de:01) RECONHECER a união estável havida 

entre Silas de Matos e Enivalda Soares Gonçalves, devidamente 

qualificados, no período de 2008 a maio de 2016; e02) DETERMINAR a 

partilha dos bens arrolados na inicial, quais sejam, a) um imóvel residencial 

com área construída (lote 4 da quadra 5), localizado na Rua B, nº 186, 

Jardim Américo Mazete, no Município de Pontes e Lacerda; b) um veículo 

Renault Sandero, cor prata, placas NFR 7693; c) uma motocicleta Honda 

CG 150 Fan, placa QBA 1405; e d) os bens móveis que guarnecem a 

residência do casal, em proporção igualitária entre ambas as partes, a se 

proceder em sede de liquidação de sentença (arts. 509 a 512 do CPC).De 

outro turno, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela 

ré em sede de contestação, também o fazendo conforme disposto no art. 

487, I, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de demonstração 

de dever de indenizar por parte do autor.Em observância ao princípio da 

causalidade, INDEFIRO o pedido de concessão de assistência judiciária 

gratuita e, consequentemente, CONDENO a ré ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, os 

quais FIXO no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, em razão do disposto no art. 85, § 2º, I a IV, do 

CPC.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE via DJE.Transitada em julgado a presente 

sentença, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167862 Nr: 4047-68.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina de Oliveira Facirolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167760 Nr: 4001-79.2018.811.0013

 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: KAYCK GUIMARAES DE LAVOR, Leonice Vieira da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161284 Nr: 1020-77.2018.811.0013

 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
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 PARTE AUTORA: SIMONE MARTINELI PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNOVA Comércio Eletrônico S.A. (CASAS 

BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT., Paulo Roberto 

Canhete Diniz - OAB:11235/MS

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 153/166, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167170 Nr: 3735-92.2018.811.0013

 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: SANDRO LUCIO BARBOSA VERICINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135441 Nr: 1660-17.2017.811.0013

 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: ALZERINO JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vistas 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154024 Nr: 9919-98.2017.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CASTILHO CARDOSO, DENISE DIAS DE 

OLIVEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHECO QUIDA - 

OAB:15376, Ricardo Quidá - OAB:2.625/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Marisa Balbino da 

Trindade - OAB:3638/MT

 Vistos.

Analisando os autos, percebe-se que, aparentemente, os autores não 

foram intimados da decisão que declinou a competência para processar e 

julgar o presente feito. Do mesmo modo, aparentemente, também não 

houve intimação dos autores para se manifestarem acerca do conteúdo 

da contestação apresentada pelo réu, em cujo bojo foram consignadas 

diversas preliminares.

Em assim sendo, INTIMEM-SE os autores, por meio de seus advogados e 

via DJE, a fim de que se manifestem acerca do conteúdo da contestação e 

dos documentos apresentados pelo réu às fls. 151/315, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Por fim, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos para que se proceda ao 

seu saneamento.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83170 Nr: 562-36.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldina de Souza Mendes, Adalberto Moreira 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Moreira Dias - 

OAB:7.582/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84319 Nr: 1804-30.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Lopes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.151 e, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para 

manifestação, no prazo de legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91092 Nr: 2676-11.2014.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Lemes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto Lucas, Valdivina Rita Lucas, 

AVAIR MENDES LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada do Cartório do 1º 

Ofício de Pontes e Lacerda às fls.171 e, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para manifestação, no prazo de 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3100 Nr: 765-23.1998.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRFF"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 105-92.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldeir Batista do Carmo, Odete Ramos do 

Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Oscar Leonel de Menezes - 

OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 4728 Nr: 929-51.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otílio Bernardo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 7233 Nr: 303-37.1996.811.0013

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Lucio Pereira de 

Souza - OAB:133091, Kamill Santana Castro e Silva - OAB:3839/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helizângela Pouso Gomes - 

OAB:1813-E/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): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 4603-80.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Calisto Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 9526 Nr: 1-35.1990.811.0013

 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: Rene Junqueira Barbour

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Kimie Ono Maruyama, Mário 

Tadayoshi Maruyama, Antonio Carrilho de Castro, Maria Aparecida de 

Castro, BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Tarcísio Almeida 

da Silva - OAB:4677/MT, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B, 

Deivison Vinicius Kunkel lopes de Souza - OAB:14.690, Eduardo 

Pereira Andery - OAB:126517/SP, Enéas Oliveira Viana - 

OAB:SP-8623, Fábio Luis Nascimento dos Santos da Mota - 

OAB:19615/BA, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9.847, 

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381, Luiz Carlos 

Cáceres - OAB:26822-B, Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT, 

Rodrigo Luiz da Silva Rosa - OAB:18099, William José de Araújo - 

OAB:3928/MT

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.1404 e, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista dos autos às partes, 

para que se manifestem no prazo comum de 5 (cinco) dias (art. 465, §3º, 

do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 90372 Nr: 2093-26.2014.811.0013

 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: Marlene Pereira da Silva

 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:

 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): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128577 Nr: 7475-29.2016.811.0013

 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: BENEDITA LIBANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não apresentou a 

prova do indeferimento administrativo junto ao Instituto requerido.

 A este respeito, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, deu parcial 

provimento ao RE nº: 631240, com repercussão geral reconhecida, em 

que o INSS defendia a exigência de prévio requerimento administrativo 

antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício 

previdenciário, por entender que a exigência não fere a garantia de livre 

acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada 

lesão ou ameaça de direito.

Colaciono, pois, a ementa da repercussão geral reconhecida:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA 

POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO 

JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 

controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ).

Diante disto, INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados e via 

DJE, para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresente o 

indeferimento administrativo nos autos.

Após, nova conclusão do feito para deliberações.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 146442 Nr: 6367-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ANDRADE SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra JEFFERSON 

ANDRADE SILVA COSTA.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 51, o exequente requereu a extinção 

do processo nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do credor sem, contudo, onerar 

demasiadamente o devedor. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido 

à fl. 51 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 
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exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção.

Ressalto que a extinção do presente feito não faz coisa julgada material, 

podendo o (a) exequente, promover nova ação junto ao Poder Judiciário, 

se assim entender conveniente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

REVOGO A LIMINAR deferida de fls. 40/41.

 CONDENO o exequente ao pagamento das custas e taxas judiciárias. Por 

outro lado, sem condenação em honorários advocatícios à vista da 

inexistência da triangularização processual.

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 

certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126150 Nr: 6304-37.2016.811.0013

 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: IVONETHE DE SOUZA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o Laudo Pericial foi juntado 

aos autos. Assim com amparo ao provimento 56/07- CGJ abrimos vista 

para as partes se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153345 Nr: 9574-35.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101125 Nr: 2588-36.2015.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Brustolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.484 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para as partes se 

manifestarem o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, arguindo eventual 

impedimento ou suspeição dos peritos, indicando assistentes técnicos e 

apresentando quesitos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167841 Nr: 4037-24.2018.811.0013

 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: APARECIDA BERNADINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168067 Nr: 4156-82.2018.811.0013

 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: Linane Lene Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168065 Nr: 4153-30.2018.811.0013

 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: Linane Lene Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168059 Nr: 4148-08.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168063 Nr: 4152-45.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CASTRO BELTORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168057 Nr: 4146-38.2018.811.0013

 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: WANDERLY GRASSIOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 
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Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 160817 Nr: 806-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelmir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.52/53, e com amparo ao provimento 56/2007 – 

CGJ, abrimos vistas à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 128928 Nr: 7652-90.2016.811.0013

 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: Fischer Recapagens Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do administrador judicial para que se 

manifeste, em 15 (quinze) dias, sobre o petitório de Ref: 103, mais 

especificamente no que concerne à divergência apresentada pelo 

devedor quanto à relação de credores apresentada sob Ref: 71.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153785 Nr: 9787-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lucas Gomes Pedroso, Jefferson da 

Silva Lisboa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 11190

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Devolva-se a missiva, 

devidamente cumprida, com as baixas e anotações de estilo, fazendo 

consignar nossas homenagens. II. Inexistindo qualquer alegação de 

nulidade, saem os presentes intimados. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 167440 Nr: 3837-17.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Vistos.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de julho de 2018, às 16h30. (horário 

de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

III. Intime-se o réu e seu patrono, este último, via DJE, inclusive para juntar 

aos autos instrumento de procuração.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 150592 Nr: 8275-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meylson Campos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:15.959/MT

 Vistos.

Considerando o teor da certidão de ref. 57, REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 29 de julho de 2018, às 12h40, oportunidade 

em que serão inquiridas as testemunhas Luzia Ozório Cordeiro Alves e 

Manoel Dimedes dos Santos.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Ciência ao Ministério Público e Advogado do denunciado.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 88457 Nr: 390-60.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado do Ceará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Kerven Vieira Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de o pedido de transferência de processo de executivo de pena 

formulado pelo recuperando, por meio de advogado constituído às fls. 

166/168, para que ele cumpra a pena de prestação de serviço à 

comunidade na cidade de Conceição do Araguaia-PA.

 No entanto, à fl. 165, já foi determinado por este juízo a remessa do 

presente executivo ao juízo da comarca de Conceição do Araguaia-PA.

 Sendo assim, cumpra-se integralmente a r.decisão proferida à fl. 165

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58377 Nr: 3942-72.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público em cota retro.

 Assim, dando prosseguimento ao feito, designo audiência admonitória 

para o dia 18 de julho de 2018, às 14h00min, vez que foi concedido ao 

recuperando a progressão de regime para o semiaberto à fl. 203 e não 

foram estabelecidas as condições do regime.

 Por fim, DETERMINO seja certificado nos autos acerca da tarja azul fixada 

nas capas dos presentes autos, se eventualmente o recuperando se 

encontra preso e, em caso positivo, desde já determino seja dado nova 

vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 83457 Nr: 860-28.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiney Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviana de Jesus Hidalgo - 

OAB:16042

 Vistos, etc.

 Verifica-se que as partes tiveram ciência do cálculo homologado à fl. 186 

sem que houvesse impugnação, bem como foi entregue uma cópia do 
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cálculo ao recuperando VALDINEY COSTA MARQUES, conforme 

certificação de fl. 187.

Assim, mantenham-se os autos na secretaria para controle de 

cumprimento da pena do recuperando Valdiney Costa Marques.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 89138 Nr: 1008-05.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronildo Viana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 Vistos, etc.

 Considerando que o advogado do recuperando não justificou o 

descumprimento da pena, mas apresentou endereço atualizado do 

recuperando à fl. 81. DETERMINO a expedição de mandado de intimação 

ao recuperando RONILDO VIANA DA SILVA para, no prazo de 05(cinco) 

dias, justificar o descumprimento da pena, sob pena de regressão de 

regime.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 46684 Nr: 1972-52.2001.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Jesus Aparecido 

Ribeiro - OAB:10631, FABIO HENRIQUE ALVES - OAB:11064

 Vistos, etc.

 HOMOLOGO o pedido ministerial (fl. 415) de desistência de inquirição das 

testemunhas SEBASTIÃO FERREIRA BORGES e MARIA APARECIDA 

NASCIMENTO BORGES, arroladas na denúncia à fl. 04, para que surtam 

seus efeitos jurídicos e legais.

 Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 25 de setembro de 2018, às 14h30min (fl. 414).

 Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e testemunhas para que 

compareçam à audiência.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010771-54.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE 

INVESTIMENTO RENDA FIXA PREMIUM LONGO PRAZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da empresa exequida, do inteiro teor do despacho 

que segue: Intime-se o executado para cumprimento da sentença.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77126 Nr: 2030-90.2017.811.0014

 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: BFSCFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&CLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

770,26 ( setecentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 25/26. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)e valor 

da taxa , qual seja R$ 357,08 (trezentos e cinquenta e sete reais e oito 

centavos). Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" 

clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). Clicar no tipo de 

receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento com a taxa , e 

mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos 

cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65543 Nr: 1618-67.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner dos Santos Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:SP - 147.386, Rafael Antônio da Silva - OAB:SP - 

244.223

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

532,73 ( quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 133/148 Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 289,38 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e oito 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 243,25 (duzentos e quarenta e 

tres reais e vinte e cinco centavos). Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - 

PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63771 Nr: 369-81.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74162 Nr: 612-20.2017.811.0014

 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: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINA COUTINHO MARTINS DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74161 Nr: 611-35.2017.811.0014

 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: José Pedro da Silva Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, tão somente para CONDENAR o Município requerido a pagar ao 

autor as diferenças salariais decorrente da revisão geral anual editadas 

nas Leis Municipais nsº 1.675/2014 e 1.756/2015, com reflexos em 

relação aos 13º salários, férias e seu respectivo terço, e recolhimento 

previdenciário. No entanto, DEIXO de determinar a incidência do reflexo em 

relação ao FGTS, uma vez que inexistem provas, notadamente pelos 

contracheques juntados, que o autor possuía vínculo celetista com a 

Administração Pública.Em relação às diferenças a ser apuradas deverá 

incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada 

parcela, e juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês. Contam-se 

da citação, para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, 

e do respectivo vencimento, para as que lhe são posteriores, corrigidos 

monetariamente pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, 

devendo após ser corrigidos pelo IPCA-E (ADI 4.357).SEM custas por ser 

o requerido isento de acordo com o art. 460, da CNGC/MT. Entretanto, 

CONDENO-O ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 4º, inciso III, do novo 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a 

manifestação das partes no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste 

Estado de Mato Grosso, eis que a presente sentença esta sujeita ao 

reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de 

Justiça.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75759 Nr: 1403-86.2017.811.0014

 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: Josenice Cândida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, razão 

pela qual CONDENO 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).Por corolário, CONDENO a requerida ao pagamento 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.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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67208 Nr: 790-37.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Oliveira Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Capitalização S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 Código: 67208

VISTO,

Considerando a proposta de honorários periciais, INTIME-SE o Estado de 

Mato-Grosso, na forma da decisão de fl. 154.

Ademais, certifique-se a secretaria o decurso do prazo para a requerida 

apresentar documento original e, se for o caso, reitere-se a intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70485 Nr: 723-38.2016.811.0014

 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: José Ilton dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sueli Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 70485

VISTO,

Analisando os autos, verifica-se que este feito foi apensado ao de código 

74925 na data de 01. 02. 2018, uma vez que se trata de ações conexas.

 Ainda, constata-se que os requerimentos realizados pelo Ministério 

Público nos dois processos são divergentes, considerando que nestes 

autos o parquet manifesta-se para que a guarda dos menores 

permaneçam em favor da genitora e, nos autos em apenso, pugna para 

que seja expedida em favor das tias paternas dos infantes.

Deste modo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, tornem os autos conclusos para as deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77490 Nr: 2235-22.2017.811.0014

 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: Gilmar Santos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Rodrigues do Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77490

VISTOS,

Ante a manifestação retro, DETERMINO A REMESSA deste feito ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta Comarca, para 

possibilidade de sessão de conciliação, nos termos do artigo 334 do 
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Código de Processo Civil, presidida por conciliador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, para que compareçam à audiência a 

ser designada.

Na eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28628 Nr: 1134-91.2010.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Henrique da Silva, Francisco Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Reveriego Correia - 

OAB:256111/SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1134-91.2010.811.0014 (Código: 28628)

VISTO,

 DEFIRO o pedido ministerial de fl. 118-v.

Deste modo, NOTIFIQUE-SE a assistente social deste juízo para que, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, realize estudo socioeconômico na 

residência do requerente, aportando aos autos relatório.

Após, com a juntada do relatório, VISTAS ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 22 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22406 Nr: 1322-26.2006.811.0014

 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: Iracema Cavalcante Brandão, Diana Magely Oliveira 

Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1322-26.2006.811.0014 (Código 22406)

VISTO,

 EXPEÇA(M)-SE o(s) alvará(s) de levantamento do(s) valor(es) 

depositado(s), em nome do procurador(a) da parte exequente, na conta 

informada à fl. 165, uma vez que possui poderes para desempenhar tal 

ato, intimando-se, ainda, a parte credora acerca da total quantia a ser 

levantada.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 22 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 2294-10.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Avila e Outros, Juízo de Direito da 

Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória nº. 2294-10.2017.811.0014 (Código 77627)

VISTO,

 RECEBO a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do artigo 

260 e ss. do NCPC.

Deste modo, dê-se o devido cumprimento à missiva, desentranhando o 

mandado de fl. 90 e, ante a petição retro, fica a parte exequente 

responsável em acompanhar o Sr. Oficial de Justiça até o local indicado.

Cumprida as diligências necessárias, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18410 Nr: 552-67.2005.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Ribeiro Vilela-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro - 

Procurador Federal - OAB:755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401 - OAB/MT

 Processo nº. 552-67.2005.811.0014 (Código: 18410)

VISTO,

Considerando que houve o parcelamento da dívida, DEFIRO o pedido retro 

e, consequentemente, DETERMINO a suspensão do feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 22 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75851 Nr: 1438-46.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação penal pública incondicionada e condeno o réu AILTON 

BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a 

prática do delito tipificado no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do 

Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/1990. (...) Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado AILTON BARBOSA DA SILVA em 06 (seis) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. (...) Após, 

arquive-se o presente feito, com as cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Poxoréu - MT, 22 de maio de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77021 Nr: 1961-58.2017.811.0014

 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: Mariana de Amorim , Juliana de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Eustáquio da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, OTACILIO PERON - OAB:3684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71267 Nr: 1180-70.2016.811.0014

 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: Rádio Táxi 2000 Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo João de Oliveira Silva, Camila Kairne 

Sales de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxioliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79507 Nr: 860-49.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de cumprimento de medida de busca e apreensão 

formulado por BANCO RODOBENS S/A em face de SISENANDO GUEDES 

SILVA, já qualificados nos autos.

Pois bem.

O art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911, de 01.10.1969, prevê que:

“§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela de tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo”.

Na espécie, verifica-se que o requerente cumpriu as exegeses do 

mencionado dispositivo legal, porquanto consta do caderno processual 

cópia da petição inicial da ação de origem, bem como da decisão que 

concedeu a medida liminar de busca e apreensão.

Além disso, verifica-se que o autor recolheu as custas de distribuição.

Deste modo, DETERMINO o cumprimento da ordem de busca e apreensão, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça observar, fielmente, os termos da decisão 

autorizadora da medida (fls. 20/21).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79193 Nr: 699-39.2018.811.0014

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Alves Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Denota-se que o protocolo da petição de fls. 26/27 é anterior à decisão 

proferida às fls. 25/25v.

Deste modo, RESTITUO os autos à secretaria para que se aguarde o 

cumprimento do comando judicial exarado, ou o decurso do prazo 

assinalado para a emenda da exordial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78810 Nr: 552-13.2018.811.0014

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Descamp Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Patricio Elias - 

OAB:8231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência.No mais, uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, 

mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do 

NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto no art. 347, 

(referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário.Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 

termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78556 Nr: 415-31.2018.811.0014

 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: GEOVAN DA ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, não há como, pelo menos neste momento processual, aferir 

que a parte autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, 

e, por tal razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco 

ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência.No mais, uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), CITE-SE o réu, 

mediante a remessa dos autos, consoante preceitua o art. 183, § 1º, do 

NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Observe-se o disposto no art. 347, 

(referente a colocação de tarjas) da CNGC/MT, se necessário.Por fim, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente nos 

termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77625 Nr: 2292-40.2017.811.0014

 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: DENISVALDO APARECIDO BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamilla Gomes Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Aparecido Bulhões 

- OAB:23863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA RECONSIDERAÇÃO (...) Deste modo, tem-se demonstrada, ao 

menos neste momento, a miserabilidade do autor na forma da lei, motivo 

porque DEFIRO o pedido de reconsideração e, via de consequência, 

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo de tal concessão 

ser revista caso haja alteração da situação econômico-financeira do 

autor. II – DA TUTELA DE URGÊNCIA (...) Diante do exposto, uma vez que 

ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do novel Estatuto 

Processual Civil, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência requestada. 

III – DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO. Por fim, DETERMINO a 

remessa deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, para possibilidade de sessão de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do novo Código de 

Processo Civil, presidida por conciliador/mediador devidamente capacitado 

e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
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de Conflitos. CITE-SE o polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do novel Código de Processo Civil, para que compareça à audiência 

designada, acompanhado de advogado, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, bem como para apresentar contestação no prazo previsto no 

artigo 335 do NCPC. Havendo desinteresse da parte ré na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência a contar 

da data da audiência (NCPC, §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344). Ciência, por cautela, ao 

parquet. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77122 Nr: 2029-08.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PE’A’A’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:MT 14.469-A, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, uma vez que 

ocorrida a decadência da pretensão anulatória e a prescrição da 

pretensão indenizatória.Por conseguinte, CONDENO a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua exigibilidade, 

uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de 

justiça.Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes 

em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 91-41.2018.811.0014

 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: AR, ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 91-41.2018.811.0014 (Código 77868)

VISTO,

 Analisando os autos, verifica-se que fora determinada a emenda da inicial 

por 02 (duas) vezes, faltando à parte autora com o integral cumprimento 

do que lhe fora determinado.

Pois, é de elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, é irrefragável que a parte autora deverá atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos.

 Isto porque, o documento que a parte vem apresentando é ilegível, de 

modo a obstar sua análise pelo juízo. Assim, é imperiosa, portanto, a 

emenda da inicial. mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos cópia dos documentos legíveis, sob pena 

de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 2297-62.2017.811.0014

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Mauricio Neves Rabelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2297-62.2017.811.0014 (Código: 77633)

DESPACHO

VISTO,

 Considerando que não fora cumprido integralmente o despacho retro, 

INDEFIRO o pedido de fl. 52.

Deste modo, PROCEDA-SE A SECRETARIA o devido cumprimento do 

despacho de fl. 58-v.

Cite-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30127 Nr: 931-95.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanlaer Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fred Henrique Silva Gadonski - 

OAB:6927, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371/MT

 Código: 30127

DECISÃO

VISTO,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença para a Exibição de Documentos, 

formulado por VANLAER PEREIRA GUIMARÃES em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, consta que fora deferida, anteriormente, a liminar ao 

requerente, determinando que o requerido juntasse aos autos, cópias dos 

documentos perseguidos. Sendo que, após citado, o mesmo juntou aos 

autos sua contestação, argumentando a carência da ação por falta de 

interesse processual, considerando que o autor não teria formulado o 

requerimento administrativo, postulando assim pela improcedência da 

ação.

Ademais, o requerente apresentou sua impugnação, afastando os 

argumentos apresentados na contestação e, instados a manifestarem, as 

partes informaram não terem interesse na produção de provas, 

requerendo o julgamento antecipado da lide.

 Em que pese o dispositivo sentencial proferido às fls. 68/70, foi julgada 

procedente a inicial, condenando o requerido para que juntasse aos autos 

os documentos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, obedecendo a 

premissas da liminar deferida às fls. 21/23, contudo, o mesmo manteve-se 

inerte.

Pois bem.

Diante da inércia da parte requerida, DEFIRO o pedido pugnado à folha 

retro.

Desta feita, EXPEÇA-SE AVISO DE RECEBIMENTO (AR), para a intimação 

do requerido, devendo este, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

cópia dos documentos requeridos a inicial, de modo legível.

 Com a juntada, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para que se 

manifeste nos autos, no prazo legal.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67883 Nr: 1130-78.2015.811.0014

 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: Jorge da Rocha Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63200 Nr: 1374-75.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingos Ribeiro da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 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.: 74053 Nr: 555-02.2017.811.0014

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugnéia Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 555-02.2017.811.0014 (Cód. 74053)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada por 

HUGNEIA OLIVEIRA FARIA, em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que, à fl. 57, foi recebida a inicial, bem como, indeferida a 

antecipação de tutela.

Deste modo, aguardou-se, pelo prazo de 15 (quinze) dias nos moldes do 

artigo 310 do CPC, a formulação do pedido principal, porém, a parte autora 

quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 67.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que o requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no que dispõe 

o art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 298-50.2012.811.0014

 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: Janaina Aparecida Zavatin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina Veículos Ltda, Evenino Silva Bordão, 

Jair Campos Bordão, Kleia Gomes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joicylene Rufina Silva 

Guimarães - OAB:15873/A, Patrícia Carliene Barros Giacomolli - 

OAB:13.739/MT, Roberto César da Silva - OAB:

 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.: 66999 Nr: 676-98.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Distribuidora de Carnes Lda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo de Souza Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos com 

finalidade de intimar a Parte CREDORA através do seu advogado, via DJE 

– (Diário da Justiça eletrônica), para, ciência da penhora negativa 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, e, informar que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada, bem 

como querendo no prazo legal manifestar-se o que entender de direito, 

nos termos da r. decisão de fls. 81/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63216 Nr: 1390-29.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela dos Anjos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75145 Nr: 1132-77.2017.811.0014

 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
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 PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Mazarelo Farias Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Roberto Moreira Lima - 

OAB:MT-10006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

563,40 ( quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fl. 79/80. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto descriminado o valor das custas processuais , 

sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)e valor 

da taxa , qual seja R$ 150,00(cento e cinquenta reais). Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 857-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocunha Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:/RO-2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:OAB/RO 

309 B, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, Renata Alice Pessoa Ribeiro 

de Castro Stutz - OAB:OAB/RO 1.112

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das Taxa Judiciária no valor de R$ 1.005,15 ( 

um mil e quiiunze reais e quinze centavos, nos termos da r. sentença de fl. 

178, Este valor deverá ser recolhido num único boleto Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais 

Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e 

mesmo procedimento com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum de Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e 

Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arquivamento

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-74.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DE VASCONCELOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT0009035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS PIAN DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010224-74.2016.8.11.0014 REQUERENTE:  JONATHAN DE 

VASCONCELOS BARROS REQUERIDO: JOAO LUIS PIAN DA SILVA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Reparação de Danos Materiais e Morais c.c. 

Repetição de Indébito ajuizada por Jonathan de Vasconcelos Barros em 

face de João Luís Pian da Silva-ME., devidamente qualificados nos autos. 

No Id. nº 12299617, a parte Requerente pugnou pela desistência da ação. 

Vieram os autos conclusos, evento 15078427. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico que realmente a parte Requerente pleiteia 

pela desistência da ação nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC, sendo 

assim a extinção do processo é medida que se impõe. Dispõe o artigo 485, 

inciso VIII do NCPC: Artigo 485 NCPC. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII. homologar a desistência da ação. Neste sentido, “a 

desistência da ação não induz, necessariamente, a renúncia ao direito 

material em disputa, a menos que o autor faça expressa referência ao 

fato, através de petição dirigida ao juízo. (...), o Novo CPC prevê que a 

extinção do processo sem a resolução do seu mérito não decorre da 

desistência da ação, mas da homologação da desistência, através de 

sentença terminativa. A desistência depende da outorga de poderes 

especiais ao advogado que subscreve a petição em nome do autor (art. 

105).”(Novo Código de Processo Civil Comentado, Misael Montenegro Filho, 

2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, São Paulo, Atlas, 2016, pág. 

461). Diante do exposto, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do Pedido de 

Desistência da Ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil. 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. 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: 1000201-23.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIS LUANA MESSIAS SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000201-23.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 15/06/2018, às 15h00, 

para efeito de readequação da pauta de audiência. POXORÉO, 23 de maio 

de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000203-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENY MARQUES SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000201-23.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 15/06/2018, às 17h00, 

para efeito de readequação da pauta de audiência. POXORÉO, 23 de maio 

de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-75.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DA SILVA VILELA (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000204-75.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 15/06/2018, às 17h30, 

para efeito de readequação da pauta de audiência. POXORÉO, 23 de maio 

de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-45.2018.8.11.0014

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 527 de 755



Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CAROLINA MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Processo: 1000206-45.2018.8.11.0014 Certifico por determinação 

judicial que a Audiência fora antecipada para o dia 02/07/2018, às 17h30, 

para efeito de readequação da pauta de audiência. POXORÉO, 23 de maio 

de 2018 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29003 Nr: 2882-04.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI ANTONIO CEOLIN, ALMIR JUARES 

CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52218 Nr: 1449-57.2013.811.0033

 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: NMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1449-57.2013.811.0033

CÓDIGO: 52218

REQUERENTE: NATALINA MALDONADO DIAS

REQUERIDO: FRANCISCO JOSÉ DIAS

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64443 Nr: 1375-95.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

correspondências devolvidas de fls. 84/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 1737-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIA GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:270.628 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

declarar rescindido o contrato e consolidar o domínio e a posse plena do 

bem nas mãos do autor, tornando definitiva a medida liminar concedida, o 

que faço com fundamento no Decreto Lei nº 911/69 e Lei nº 

10.931/04.Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, inclusive as de protesto ou 

notificação, que fixo, em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como 

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço.Cumpra-se o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei mencionado, 

ficando facultada ao autor a venda direta do bem, restituindo ao réu o 

saldo, se houver. Permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos.Oficie-se ao Departamento de Trânsito, comunicando estar o 

autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA esta fase procedimental, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Expeça-se o necessário.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro, 22 de maio de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25301 Nr: 2531-65.2009.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATEUS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20.495-A

 PROCESSO: 2531-65.2009.811.0033

CÓDIGO: 25301

REQUERENTE: MILTON MATEUS CRIVELETTO

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A

DESPACHO

 Vistos.

Sobre o certificado pelo distribuidor, manifestem-se as partes, no prazo de 

10 (dez) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28440 Nr: 2319-10.2010.811.0033

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MBPDS, VIDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO VIEIRA DA 

SILVA ARAÚJO - OAB:65.696 RJ

 Visto.

Denota-se do teor do Ofício 02/2017 de f. 80v que não foi realizada a 
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averbação determinada na sentença em virtude de ausência da 

qualificação completo dos adotantes (naturalidade e genitores).

Intimem-se os autores, pessoalmente e por meio de sua advogada, para 

que informem os dados mencionados, em 5 (cinco) dias e, após, 

expeça-se nova Carta Precatória para cumprimento.

Em seguida, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76761 Nr: 93-51.2018.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO DE ARAÚJO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 93-51.2018.811.0033

Cód. 76761

Vistos.

Considerando a informação apresentada pelo nobre procurador da parte 

autora, DEFIRO o pleito de redesignação de sessão de conciliação, 

devendo a secretaria remeter os autos ao CEJUSC para agendamento de 

nova sessão.

Renovem-se as intimações e notificações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José do Rio Claro – MT, 22 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25409 Nr: 2644-19.2009.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 2644-19.2009.811.0033

CÓDIGO: 25409

REQUERENTE: HELENA JOANA RUSSO

REQUERIDO: JOÃO DE JESUS SANTOS

DESPACHO

 Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 22 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64316 Nr: 1300-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA WANESSA DE MELO CHAGAS 

SANTOS, JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 81.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75049 Nr: 3444-66.2017.811.0033

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI

PRAZO 30 DIAS

Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente Edital 

tornando pública a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

conforme dados abaixo, ficando, contudo, sujeita a modificações 

posteriores em virtude de outros feitos que fiquem concluídos para o 

julgamento:

 Dados da Sessão (Tipo, Data, Hora, Dados Processo): Data: 14/06/2018 - 

Hora 08:30 Código: 53019 - Processos Criminais: 2446-40.2013.811.0033 - 

Físico Tipo de Ação: Procedimento Comum->processo Criminal Tipo da 

Audiência: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio 

Público Testemunha: Edvaldo Batista Faria Testemunha: Thiago Alves 

Fausto Testemunha: Claudemir da Silva Ribeiro Réu(s): Jose Carlos da 

Hora Baracho Testemunha: Marluce Silva Castro Testemunha: Albino de 

Tal Data: 22/06/2018 - Hora 08:30 Código: 70934 - Processos Criminais: 

1627-64.2017.811.0033 - Físico Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento 

Ordinário->procedimento Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: 

Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público 

Testemunha: Edmilson Santana da Silva Testemunha: Nivaldo Evangelista 

da Costa Junior Testemunha: Sergio de Paiva Filho Testemunha: Silvano 

Reis Testemunha: Jurandir de Jesus Santos Testemunha: Raimundo 

Santos Gonçalves Réu(s): Adeilson Dias de Melo Advogado: Antonio 

Marcos Lopes Advogado: Bruno Carrara Lipori Testemunha: Marli 

Pamocene Boeno Testemunha: Carlos Francisco dos Anjos Testemunha: 

Joanita Gomes Maia Testemunha: Luiz Inácio dos Santos Data: 27/06/2018 

- Hora 08:30 Código: 30759 - Processos Criminais: 1514-23.2011.811.0033 

- Físico Tipo de Ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário->procedimento 

Comum->processo Criminal Tipo da Audiência: Sessão de Julgamento 

(Tribunal do Juri) Autor(a): Ministerio Público Testemunha: Danilo 

Nascimento Silva Testemunha: Maycon Ribeiro da Costa Testemunha: 

Rubner Aparecido Velozo de Paula Testemunha: Willian Ferreira 

Nascimento Réu(s): Cicero Carvalho Silva Advogado: Jose Maria Mariano

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Matheus dos Santos 

Costa, digitei.

São José do Rio Claro, 22 de maio de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30215 Nr: 969-50.2011.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI ANTONIO CEOLIN, ALMIR JUARES CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B/MT, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 Vistos.

Defiro o pedido de f. 160 e concedo à parte exequente o prazo de 60 

(sessenta) dias para impulsionamento do feito.

Com o decurso do prazo, certifique e voltem conclusos para análise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76753 Nr: 89-14.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR MATHEUS DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO MAINARDI 
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- OAB:104662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60140 Nr: 1526-95.2015.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY MERENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente contrarrazões 

ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 797-98.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GOLICZESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 Visto.

Defiro o pedido de f. 53/59, suspendendo o processo por 10 meses, vez 

que o prazo máximo de seis meses previsto para suspensão no artigo 

313, parágrafo 4º do CPC não se aplica aos débitos fiscais parcelados, 

cuja suspensão poderá ser prolongada pelo tempo necessário ao 

cumprimento da obrigação, face ao parcelamento concedido pelo 

Exequente para que o Executado quite o débito fiscal, nos termos da 

decisão que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO PELO PRAZO DO PARCELAMENTO CONCEDIDO AO DEVEDOR 

PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO LIMINAR 

DO AGRAVO NA FORMA DO QUE DISPÕE O ART. 557 , § 1.º-A, DO CPC . 

O prazo de suspensão previsto no art. 265 , § 3.º , do CPC , de no máximo 

seis meses, não se aplica às hipóteses da suspensão de que trata o art. 

792 do mesmo diploma legal, pois esta suspensão poderá ser prolongada 

pelo tempo necessário ao cumprimento da obrigação, face ao 

parcelamento concedido pelo Fisco Municipal para que o devedor pague a 

dívida.AGRAVO PROVIDO LIMINARMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 

70006360192, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Henrique Osvaldo Poeta Roenick, Julgado em 15/05/2003)

Aguarde-se o prazo de suspensão e, após, intime-se a parte exequente 

para que informe eventual satisfação integral de seu crédito, em 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19179 Nr: 958-60.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA

 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: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319/MT

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 117, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28490 Nr: 2369-36.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLI ALMEIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 79599 Nr: 1362-28.2018.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR LUIZ BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - 

OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita.

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, 

juntando aos autos, a original do título executivo judicial de f. 20, sob pena 

de indeferimento.

Após, voltem conclusos para análise.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79137 Nr: 1137-08.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripar Comércio e Representação de 

Defensivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência de 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais) 

conforme fls.43. Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser 

recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência; devendo ser juntado aos autos, referida guia, devidamente 

recolhida, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77258 Nr: 360-23.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delta Montagens Industriais S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL E AGROPECUÁRIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Maluf Pereira - 

OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais). Outrossim, 

informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado 

aos autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos 

termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29975 Nr: 728-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU SANCHES CAMPOS JUNIOR, ANDREIA 

GARGIULO MARTINEZ CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.120, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30986 Nr: 1741-13.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACELDO LUIZ DE CEZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

503,24 (quinquentos e três reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 39.

 Este valor devera ser de forma separada, sendo R$ 376,85(trezentos e 

setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 126,39 (cento e vinte e seis reais e trinta e nove centavos) 

para fins da guia de taxa.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(custas e taxas finais ou remanescentes), 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 preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum, aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31756 Nr: 2512-88.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A ZANCHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUREMBERGUE ALVES 

JUNIOR - OAB:, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:, TATIANA DIAS DE 

CAMPOS - OAB:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016 - CGJ fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.432,18 (cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) 

a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 99.

 Este valor devera ser de forma separada, sendo R$ 2.716,09 (dois mil, 

setecentos e dezesseis reais e nove centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 2716,09 (dois mil, setecentos e dezesseis reais e nove 

centavos) para fins da guia de taxa.

 Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 

11(custas e taxas finais ou remanescentes), 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 preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, devera 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum, aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20745 Nr: 601-46.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM NUNES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de impugnação instaurada nos próprios autos pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social contra a execução de sentença movida contra 

si por Joaquim Nunes de Brito.

Aduz, em síntese, que há excesso de execução, no montante de R$ 

42.019,52 (quarenta e dois mil dezenove reais e cinquenta e dois 

centavos), pela ausência de dedução de valores recebidos em benefício 

de Amparo Social ao Idoso (LOAS). Requereu, ainda, a condenação da 

exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em resposta à impugnação, a advogada do exequente informou que não 

tinha conhecimento da existência do pagamento de parcelas relativas ao 

benefício assistencial, concordando com os cálculos apresentados pelo 

INSS, pugnando por sua homologação e desistindo do prazo recursal. 

Postulou pela improcedência do pedido referente aos honorários 

sucumbenciais.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Conforme demonstrou o impugnante – o que, inclusive, foi reconhecido 

pela impugnada – os cálculos apresentados pelo exequente não 

deduziram os valores por ele recebidos, pelo benefício Amparo Social, o 

que levaria a pagamento em duplicidade, visto tratarem-se, o Loas e a 

Aposentadoria por Idade Rural, de benefícios incompatíveis entre si.

3. Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 171/182-verso para reconhecer o excesso de execução no 

montante encontrado na planilha elaborada pelo INSS.

Em consequência, HOMOLOGO os cálculos elaborados pelo impugnante 

às fls. 172v/174, no valor de R$ 15.929,54 (quinze mil novecentos e vinte 

e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Sem custas ou condenação de honorários.

Transitada esta em julgado, prossiga-se com o cumprimento da sentença, 

formalizando as requisições de pequeno valor, conforme cálculos ora 

homologados.

Intimem-se o exequente por sua patrona, via DJE, e o executado por meio 

da Procuradoria Federal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23190 Nr: 433-10.2009.811.0033

 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: ABILIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Nos termos do artigo 477, § 2º do CPC, intime-se o Sr. Perito para que 

se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da impugnação ao 

laudo pericial (fls. 132/139).

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 33153 Nr: 1342-47.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Certificado o trânsito em julgado, a parte autora requereu o 

presente cumprimento de sentença, visando a execução das parcelas 

previdenciárias pretéritas, no importe de R$ 128.843,19 (cento e vinte e 

oito mil oitocentos e quarenta e três reais e dezenove centavos) e R$ 

12.843,19 (doze mil oitocentos e quarenta e três reais e dezenove 

centavos), a título de honorários advocatícios (fls. 142/149.É o relato do 

essencial. Fundamento e Decido.2. Compulsando os autos, constata-se 

que o processo de conhecimento fora julgado procedente com resolução 

do mérito, condenando a Autarquia requerida/executada ao pagamento 

das parcelas atrasadas, a partir do requerimento administrativo. O 

exequente, então, manejou cumprimento da sentença no que toca ao 

pagamento das parcelas em atraso.Pois bem. O reclamo aforado pelo 

causídico comporta conhecimento e seguimento nestes autos, porquanto, 

como sabido, a execução de título judicial, nomeadamente, a execução da 

sentença condenatória, caso destes autos, segue o rito estabelecido no 

Capítulo V do Título II do Livro I do Novo Código de Processo Civil, sob a 

conhecida rubrica “Do cumprimento da sentença”, disposta nos artigos 

513 e seguintes do NCPC.3. Desta forma, cumpra a Secretaria, 

sequencialmente, as seguintes providências:(a)Procedam-se as 

alterações necessárias na capa dos autos e Sistema Apolo, porque se 

trata doravante de “Cumprimento de Sentença”, figurando como Exequente 

MARLI ALVES DE OLIVEIRA e como Executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.(b)Intime-se a Autarquia devedora para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta dias) e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir as matérias que se referem os incisos do artigo 

535 do Novo Código de Processo Civil.(c)Decorrido o prazo, certifique-se 

quanto ao oferecimento da peça e, em seguida, voltem-me conclusos os 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59841 Nr: 1342-42.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, JOSE LUIZ BLASZAK - OAB:10.778-B, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos etc. 3. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

(trinta e um) de julho de 2018, às 14h00min. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas às fls. 277/278, expedindo-se, em se tratando de testemunha 

residente fora desta Comarca, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado, instruindo-se a missiva com as peças necessárias listadas na 

CNGC, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias. INTIME(M)-SE, via 

DJe, o(a/s) advogado(a/s) do réu. INTIME-SE pessoalmente o réu para que 

compareça à audiência designada a fim de prestar depoimento pessoal, 

constando do mandado as advertências do art. 385, § 1, do CPC (Se a 

parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida 

da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). CIÊNCIA ao Ministério Público. 4. 

Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata processo afeto a 

metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29546 Nr: 294-87.2011.811.0033

 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: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Conforme decidido pelo E. STF no RE 631.240 (item 7 da Ementa), “nas 

ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir”. (Negritei).

2. No caso destes autos, verifica-se que o autor formulou o requerimento 

administrativo, mas a análise administrativa restou prejudicada por 

questões alheias à sua vontade.

 3. Por tal razão, INTIME-SE o INSS para manifestar-se sobre a petição e 

documentos de fls. 149/152, bem como para, caso apenas pugne pelo 

prosseguimento do feito, oferecer contestação no prazo legal.

4. Acaso decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos. Acaso apresentada contestação, intime-se a autora para 

impugnar, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31907 Nr: 94-46.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se, via DJe, o patrono da requerente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos.

Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20743 Nr: 599-76.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI CARDOSO VIEIRA, ADÃO DE MATOS, EVA DE 

MATOS GADEIA, VANIA VIANA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etcPois bem. O reclamo aforado pelo causídico comporta 

conhecimento e seguimento nestes autos, porquanto, como sabido, a 

execução de título judicial, nomeadamente, a execução da sentença 

condenatória, caso destes autos, segue o rito estabelecido no Capítulo V 

do Título II do Livro I do Novo Código de Processo Civil, sob a conhecida 

rubrica “Do cumprimento da sentença”, disposta nos artigos 513 e 

seguintes do NCPC. Quanto ao pedido de arbitramento dos honorários aos 

advogados da parte exequente, nesta fase processual, há que se 

considerar que, conforme dispõe o art. 85, § 7º, do NCPC, "não serão 

devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública 

que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido 

impugnada". Por tal razão, e considerando que a jurisprudência majoritária 

dos nossos Tribunais admite o arbitramento de honorários advocatícios 

contra a Fazenda Pública, nas execuções não impugnadas, apenas nas 

hipóteses em que os valores exequendos são de pequena monta e pagos 

por RPV, já que apenas nesse caso seria viável o cumprimento 

espontâneo da sentença pelo devedor (não se aplicando a restrição 

contida no art. 1º-D da Lei 9.494/1997), INDEFIRO o pedido do autor nesse 

ponto. 3. Cumpra a Secretaria, sequencialmente, as seguintes 

providências: Excluam-se os herdeiros do polo ativo da demanda, 

devendo permanecer somente a ora exequente, conforme determinado na 

decisão fls. 141/143. Procedam-se as alterações necessárias na capa 
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dos autos e Sistema Apolo, porque se trata doravante de “Cumprimento de 

Sentença”, figurando como Exequente DORACI CARDOSO VIEIRA, e como 

Executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Intime-se a 

Autarquia devedora para, querendo, no prazo de 30 (trinta dias) e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir as matérias que se 

referem os incisos do artigo 535 do Novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo, certifique-se quanto ao oferecimento da peça e, em 

seguida, voltem-me conclusos os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25697 Nr: 2906-66.2009.811.0033

 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: EDVALDO ADELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento do Agravo interposto às fls. 158/169.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21791 Nr: 1635-56.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES DA ROSA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão do informado na petição de fls. 183/184, determino a expedição 

de mandado com a finalidade de localizar eventual paradeiro da autora, 

devendo o meirinho diligenciar no endereço informado nos autos, sendo 

que, se positivo, deverá intima-la a proceder com o levantamento do valor 

depositado em juízo, conforme documento de fl. 185.

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19044 Nr: 819-11.2007.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEBASTIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão do informado na petição de fls. 137/138, determino a expedição 

de mandado com a finalidade de localizar eventual paradeiro da autora, 

devendo o meirinho diligenciar no endereço informado nos autos, sendo 

que, se positivo, deverá intima-la a proceder com o levantamento do valor 

depositado em juízo, conforme documento de fl. 185.

Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28513 Nr: 2392-79.2010.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BISPO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos ETC Deverá o Senhor Perito apresentar o laudo pericial no prazo 

de 30 (trinta) dias, preenchendo o formulário de quesitos unificados 

(anexo I), conforme Recomendação Conjunta nº 1, do CNJ. Deverá ainda 

responder aos quesitos apresentados pelo INSS às fls. 80-v/81-v e pelo 

autor à fl. 21. A fim de facilitar a realização dos trabalhos periciais, cópia 

dos laudos e exames médicos que acompanharam o pedido inicial deverão 

ser encaminhados ao douto profissional. 3. Cumpra a Secretaria, portanto, 

as seguintes providências: Antes de qualquer outra providência, 

cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 154/156, 

oportunizando ao requerido o oferecimento da contestação, e, após o 

oferecimento da contestação e respectiva impugnação, a realização prova 

pericial médica. Proceda-se com cadastramento do profissional médico 

nomeado e o intime da nomeação. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) 

da parte autora sobre o teor da presente decisão. Intime-se também o 

Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia 

Federal (Lei nº 10.910/2004). Após, intime-se o perito médico para que 

agende data para realização da perícia, intimando-se as partes, em 

seguida, da data designada, observando-se que os quesitos formulados 

pelas partes, bem como cópia dos laudos e relatórios médicos que 

instruíram o pedido inicial deverão ser encaminhados ao médico perito. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes (a autora, via DJE e o réu, por 

remessa dos autos) para se manifestarem acerca dos trabalhos nos 

respectivos prazos legais.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57986 Nr: 162-69.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRDSB, KLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS DOUGLAS MIRANDA 

- OAB:10.514

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora para 

comparecer na secretaria para fins de assinar termo de guarda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45655 Nr: 2662-50.2013.811.0049

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOELMA SILVA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANDES SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BORGES DOS SANTOS - 

OAB:17438-B/MT, LAURO PRESTES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:16030-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora a 

comparecer na secretaria para fins de retirar certidão de casamento 

averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 41009 Nr: 594-64.2012.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON MARTINS DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MINGUEL - 

OAB:53.828/PR, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 41009

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65589 Nr: 1303-89.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS MARTINS ZORZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Embargos de Terceiros

Processo: 1303-89.2018.811.0049 - Código: 65589

Vistos.

Trata-se de ação de Embargos de Terceiros com pedido de tutela de 

urgência de natureza cautelar antecedente liminarmente proposta por RUI 

CARLOS MARTINS ZORZETO em face de JOSÉ CARLOS MARCHETTI, 

todos qualificados nos autos, objetivando-se, em síntese, a concessão da 

medida liminar em tutela de urgência, com o intuito de suspender a medida 

de constrição, bem como manter a posse do bem arrestado ao 

Embargante. Com a inicial juntou-se documentos.

É o relatório.

DECIDO.

No que concerne ao pedido liminar, conforme preceitua o art. 294 do 

NCPC, a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência e evidência.

Dispõe o art. 300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando 

houver elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

De outro norte, a tutela de evidência será concedida independentemente 

da comprovação do perigo ou do dano, desde que a inicial seja instruída 

com prova documental suficiente a demonstrar o direito invocado pelo 

autor, não sendo possível a oposição de prova capaz de gerar dúvida 

razoável aos fatos alegados.

Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, observo 

que os documentos colacionados à inicial demonstram-se nesse momento 

insuficientes para comprovar as situações fáticas expostas.

Posto isso, designo audiência de justificação prévia para o dia 28 de maio 

de 2018, às 12:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), devendo a parte 

Embargante apresentar rol de testemunhas, bem como providenciar suas 

intimações nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se, inclusive a parte Embargada, na pessoa de sua advogada 

constituída, via DJE.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

Vila Rica/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50901 Nr: 1241-54.2015.811.0049

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

AGRONEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA U. DE ASSUMPÇÃO 

MENABÓ - OAB:330.101/SP, VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:341.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 50901

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme art. 485, §1° do CPC, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63350 Nr: 3015-51.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON COSTA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ação nominada de cautelar de busca e apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcio Ltda em face de Jailton Costa Reis, ambos 

devidamente qualificados na inicial.

 Deferida a liminar de busca e apreensão, o requerido foi citado e o bem 

apreendido às fls. 25/26.

O Requerente, à fl. 27, informou que as partes transigiram 

extrajudicialmente, tendo o requerido pago o valor de R$ 4.806,06, 

referentes às parcelas de 10/08/2017 a 12/03/2018 e requereu a extinção 

do feito, em caráter de urgência, nos termos do art. 485, inciso VIII, Código 

de Processo Civil.

À fl. 30, o Requerente comprovou a restituição do bem ao Requerido e 

reiterou o pedido de desistência da ação com baixa de restrições sobre o 

veículo.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada.

Pois bem. Embora a parte Requerida tenha sida citada e o bem apreendido, 

o requerente procedeu a restituição do veículo conforme comprovante de 

fls. 30-verso/31, e postulou pela desistência da ação, sem resolução do 

mérito. Portanto, entendo ser desnecessária a intimação da parte 

requerida sobre o pedido de extinção do feito.

 Assim, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, JULGO extinto o pedido, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex.

 Sem qualquer averbação judicial no DETRAN/MT, descabe ao Poder 

Judiciário eventual baixa de constrição a respeito.

Custas e despesas processuais por conta da autora. Sem condenação 

em honorários ante a inexistência de litigiosidade.

P. R. I. C.

Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas anotações de estilo.

Vila Rica/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61736 Nr: 2110-46.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Busca e Apreensão

Vistos.

Ação nominada de cautelar de busca e apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de consórcio Ltda em face de Marcos Antonio Silva Costa, 

ambos devidamente qualificados na inicial.

 Deferida a liminar de busca e apreensão, porém, não efetivada, conforme 

certidão de fl. 28. A parte autora postulou pela desistência do feito (fl. 32), 

antes mesmo que se completasse a triangularidade processual, com a 

citação da parte requerida.

É o relatório.

 Julgo.

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha sido citada, o que não 

é o caso dos autos, posto que a parte requerida não integrou a lide.

Assim, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, JULGO extinto o pedido, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex.

 Sem qualquer averbação judicial no DETRAN/MT, descabe ao Poder 

Judiciário eventual baixa de constrição a respeito.

Custas e despesas processuais por conta da autora. Sem condenação 

em honorários ante a inexistência de litigiosidade.

Após o trânsito em julgado, anote-se, baixe-se e arquive-se com as 

devidas anotações de estilo.

P. R. I. C.

Vila Rica/MT, 21 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44756 Nr: 1720-18.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALARICO GARCIA DE MORAES, MARIA RITA 

DE QUEIROZ CAMPOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE DE DORNELLES 

FRASSETTO - OAB:64.915/PR, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A, RODRIGO FRASSETO GÓES - OAB:64.914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALARICO GARCIA DE MORAES, Cpf: 

04345894620, Rg: 1.977.015, brasileiro(a), casado(a), Telefone 3554 - 

1452 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA RITA DE QUEIROZ 

CAMPOS MORAES, Cpf: 52760448134, Rg: 2025174 - 2ªVIA, brasileiro(a), 

casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DOS EXECUTADOS

Despacho/Decisão: Vistos.Analisados os autos, verifico ter sido realizada 

tentativa de citação dos executados (fl. 133), estando este em lugar 

incerto e não sabido.Assim, defiro o pedido de fl. 135, estando os 

executados em local ignorado por este juízo. Determino a expedição do 

competente edital, com o prazo para cumprimento de 30 (trinta) dias para a 

citação dos executados.Transcorrido o prazo do edital sem resposta, 

nomeio, desde já, curador especial para patrocinar a defesa dos 

executados citados por edital, o advogado Dr. Oswaldo César Daniel de 

Oliveira , OAB/GO 27.170.Intime-se o curador especial para manifestação 

em 15 (quinze) dias.Consigno que os honorários advocatícios serão 

fixados ao final do processo.Após, intime-se a parte autora para 

manifestação em 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria da Glória Fausto 

da Silva, digitei.

Vila Rica, 13 de março de 2018

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47177 Nr: 1124-97.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRO RODRIGUES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a expiração do prazo correicional e havendo a necessidade 

de se encerrar os trabalhos correicionais com retomada do regular 

expediente, com fixação de orientações e melhoria na rotina cartorária, 

bem como com elaboração e encaminhamento de relatório à E.CGJ/TJMT, 

determino a manutenção deste feito conclusos em gabinete para, em 

prazo razoável, ser analisado e deliberado adequadamente.

Lance-se tal decisão no sistema APOLO, com o escopo de permitir seu 

conhecimento pelas partes interessadas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 22167 Nr: 2425-21.2010.811.0049

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN BUCAR FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA RIBEIRO E 

SOUZA MOLEIRINHO - OAB:94281/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY MARA BORGES LEÃO 

BUCAR - OAB:31298/GO, Ronie Crisostomo de França - OAB:12270, 

VALTER DA SILVA COSTA - OAB:9704/MT

 Vistos.

Considerando ser provável uma composição entre as partes, designo para 

o dia 12 de julho de 2018, às 08:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), 

a audiência de Conciliação e, eventual saneamento do feito.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 22 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57670 Nr: 2805-34.2016.811.0049

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIULIANO DIAS SOBRINHO, ANA WILMA DOS ANJOS 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BANDEIRA AGUIAR COMERCIO ME, 

JOSÉ BANDEIRA AGUIAR, MARIQUEZE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tutela Antecipada mediante Arresto

Processo nº.: 2805-34.2016.811.0049 - Código: 57670

Vistos.

Considerando o pedido de julgamento antecipado da lide e liberação da 

restrição feito pelos Embargantes às fls. 105/120 dos autos em apenso 

(código 58908), bem como ser admissível uma composição entre as 

partes, designo para o dia 19 de julho de 2018, às 12:00 horas (horário 

oficial de Mato Grosso), a audiência de Conciliação nestes autos e no 

apensado.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 22 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 58908 Nr: 630-33.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS WINTERCHEIDT, ROSALIA VANCIN 

WINTERSCHEIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIULIANO DIAS SOBRINHO, ANA WILMA DOS 

ANJOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ARLENE PESSOA 

COSTA - OAB:15.201-MT

 Embargos de Terceiros

Processo nº.: 630-33.2017.811.0049 - Código: 58908

Vistos.

Considerando o pedido de julgamento antecipado da lide e liberação da 

restrição feito pela Embargante às fls. 105/120, bem como ser admissível 

uma composição entre as partes, designo para o dia 19 de julho de 2018, 

às 12:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), a audiência de 

Conciliação, nos autos principais (código 57670) e apenso (código 58908).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 22 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64234 Nr: 411-83.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSA, DKSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 20, "...deixei de intimar 

o Ray dos Santos Aguiar...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48926 Nr: 280-16.2015.811.0049

 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: ANTONIO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:46338/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o v. acórdão de fl.78, nos termos da legislação vigente e do 

prov. 56/7-CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono 

da requerente para manifestar-se quanto a execução da sentença ou o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, em não havendo 

manifestação, os autos serão arquivados definitivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 53352 Nr: 707-76.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA FAITA LAIKOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELEN SOUSA ELEUTÉRIO DE 

LUCENA - OAB:21.718-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 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 à trabalhadora Neiva Maria Faita Laikovswki 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° 

8.213/1991 e art. 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 17/11/2015 (fls. 66/67), 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 

uma trabalhadora rural em regime de economia familiar e como tal tem 

direito ao benefício pretendido. Ainda mais contando com 57 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: Neiva Maria Faita Laikovski, brasileira, casada, 

rurícola, RG n° 14/R-2.325.889 SSP/SC, CPF n° 003.792.071-50, nascido 

em 19/10/1960, filha de Utalino Faita e Ana Libera Stassiero Faita e 

domiciliada no Projeto de Assentamento Caxangá, Fazenda Santo 

Expedito, Zona Rural, Comarca de Vila Rica/MT; aposentadoria rural por 

idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento 

administrativo feito em 17/11/2015; Período considerado como trabalho 

rural de 1981 a 2018. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50379 Nr: 1014-64.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CREDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão de fls. 55, "deixei de citar: Silas Pereira Silva, 

onde por sua vez deixei de efetuar a apreensão do referido bem descrito 

neste...".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 40515 Nr: 72-37.2012.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DA SILVA CARVALHO, ANA LEONORA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO CARVALHO - 

OAB:14375 - MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da devolução da carta precatória juntada aos autos às fls. 

156/157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45166 Nr: 2140-23.2013.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEZIR V. S. FILHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão de fls. 56, "deixei de citar e efetuar a busca e 

apreensão do referido bem em tela: REBOQUE marca BOIADEIRO modelo 

REBOQUE BOIADEIRO BRANCO 2007 placa CYN 3237, haja vista que: 

Durante o período em que o respeitável mandado esteve distribuído a este 
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meirinho, efetuei inúmeras diligências dentre as mediações desta urbe e 

comarca, momento em que em ocasião alguma obtive informações de tal 

bem em tela, tampouco alcancei a parte passiva neste, que segundo 

informações o mesmo devedor, não seja morador desta urbe...".

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35403 Nr: 1267-31.2014.811.0035

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Exceção de Incompetência proposta por Alexandre 

Augustin em face de Silvio Schindler, todos devidamente qualificados nos 

autos.

É o relatório. Decido.

Em análise dos autos, à ref. 18 foi juntado acordo nos autos principais. 

Assim, resta caracterizado a perda do interesse de agir nos presentes 

feitos.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorarios.

P.R. I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 1399-88.2014.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivio Frick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, José Ercílio de Oliveira - OAB:9.977-A

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de embargos à execução, proposta OLIVIO FRICK em 

face de UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A, pelos fatos e fundamentos expostos na prefacial.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista a certidão de ref. 13 informando que as parte compuseram 

um acordo nos autos de cód. 34169, conforme a juntada da sentença de 

homologação de acordo (ref.13), restou caraterizada a perda 

superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse de agir.

Diante do exposto, em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Custas pelo autor. Sem honorários.

Após, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 1345 Nr: 12-34.1997.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CEZAR BORGES, Oacyr Crisostomo 

Barbosa, Cezalpino Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Luiz Gonçalo da Silva - OAB:4265, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Araújo e 

Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 28.06.2018 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 das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35341 Nr: 1239-63.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca, Maria Rosa Machado 

Dranca, Itacir Lora, Hilário Schneider, Simoni Rosmeri Klasener Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 21.06.2018 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 Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35341 Nr: 1239-63.2014.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelson Luiz Dranca, Maria Rosa Machado 

Dranca, Itacir Lora, Hilário Schneider, Simoni Rosmeri Klasener Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a manifestação de Ref.36, bem 

como, a informação de fl.94 dos autos 34889, que atesta que o executado 

Gelson Luiz Dranca não mais reside nesta comarca estando atualmente 

em lugar incerto, IMPULSIONO o feito ao patrono dos executados Gelson 

Luiz Dranca e Maria Rosa Machado Dranca para que os apresentem na 

solenidade aprazada.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53709 Nr: 263-17.2018.811.0035

 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: Devanir Gomes Gonzaga, Maridete dos Santos Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CILISTRINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 263-17.2018.811.0035-ID-53709
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ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Devanir Gomes Gonzaga e Maridete dos Santos Coelho

PARTE RÉ: MARIA CILISTRINA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, 

residente e domiciliada na Rua Voluntários da Pátria, nº 145, Centro, Alto 

Garças/MT, CEP: 78770-000, atualmente em lugar incerto e não sabido

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos, 

confinantes e eventuais interessados, na forma do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de usucapião extraordinário 

interposta por Devanir Gomes Gonzaga e Maridete dos Santos Coelho em 

face de MARIA CILISTRINA DA SILVA, alegam os requerentes que Há mais 

de 15 anos mantém a posse mansa e pacífica, contínua e ininterrupta, sem 

oposição de terceiros, do imóvel objeto do Matrícula 7.406 do RGI local 

COM A ÁREA DE 12,50 X 32,00 METROS, IGUAIS A 400,00 M² 

(QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), DENTRO DOS SEGUINTES 

LIMITES E CONFRONTAÇÕES: FRENTE PARA A AVENIDA PETRÍLIO ABÍLIO 

ALVES; LADO DIREITO COM O LOTE N, LADO ESQUERDO COM O LOTE L; 

FUNDOS COM O LOTE I. SENDO O LOTE “M” DA QUADRA 55, SEM 

BENFEITORIAS. Alegam os requerentes que já se passaram mais de 15 

anos ininterruptos e sem oposição, diante disso pretende adquirir o imóvel 

através de usucapião de acordo com o artigo 1.238 do Código Civil.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: UM LOTE DE TERRAS SITUADO 

NA ZONA URBANA DESTA CIDADE COM A ÁREA DE 12,50 X 32,00 

METROS, IGUAIS A 400,00 M² (QUATROCENTOS METROS QUADRADOS), 

DENTRO DOS SEGUINTES LIMITES E CONFRONTAÇÕES: FRENTE PARA A 

AVENIDA PETRÍLIO ABÍLIO ALVES; LADO DIREITO COM O LOTE N, LADO 

ESQUERDO COM O LOTE L; FUNDOS COM O LOTE I. SENDO O LOTE “M” 

DA QUADRA 55, SEM BENFEITORIAS, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.406 

DO RGI LOCAL

DESPACHO: DESPACHOVistos etcCITE-SE com prazo de (15) quinze dias, 

os requeridos dos termos da ação e para responder, querendo, a ação, 

sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos narrados na 

inicial, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.No mais, CITEM-SE 

os confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, se casados 

forem, na forma do artigo 246, §3º, do CPC, com a advertência grafada no 

artigo 344 do CPC.CITEM-SE, ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, 

os réus incertos e desconhecidos, bem como terceiros interessados, na 

forma dos artigos 259, incisos I e III, do CPC.NOTIFIQUEM-SE, via postal, 

com aviso de recebimento, os representantes da Fazenda Pública Federal, 

Estadual e Municipal, ENCAMINHANDO-SE a cada um dos referidos entes 

cópia da inicial e dos documentos que a instruiu, consignando o prazo de 

30 dias para manifestação. Por fim, AO Ministério Público. DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita nos termos da Lei 1.060/50, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.LENER LEOPOLDO COELHO DA 

SILVA JUIZ DE DIREITO

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 22 de maio de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33294 Nr: 1691-10.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Jair Rinaldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel França Silva - 

OAB:17826A/MT, Joaquim Felipe Spadoni - OAB:6197/MT, José 

Alberto Couto Maciel - OAB:513/DF

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14443 Nr: 478-37.2011.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NCdL, BCdL, SCCdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Arruda 

Custodio - OAB:11.997/MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 28.06.2018 às 10:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 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

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 20.06.2018 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 35131 Nr: 1059-47.2014.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMGN, ERL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria de Melo Santa Cruz 

Mesquita - OAB:15.381/GO

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 AUTOS N.º 1059-47.2014.811.0035-ID-35131

ESPÉCIE: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: Claudionor de Souza e LUCIANA FARIAS DA SILVA

PARTE REQUERIDA: Ricardo Martins Gomes Nunes e Elisabete Rodrigues 

Luiz

INTIMANDO(A, S): Ricardo Martins Gomes Nunes, Cpf: 01870192150, Rg: 

4658190 DJP GO Filiação: Valter Dias Nunes e de Elsivânia Martins Gomes, 

data de nascimento: 30/06/1986, brasileiro(a), natural de Rio verde-GO, 

convivente, serviços gerais, Endereço: Rua 06 Lote 01 Qd. 01 Casa 11, 

Bairro: Parque Solar do Agreste, Cidade: Rio Verde-GO, 

telefone(66)99667-2328

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/07/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, para 

comparecer à audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO redesignada 

para o dia 26/07/2018, às 09:00 horas, na sede do Juízo, sito à Rua Dom 
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Aquino, 383

 Bairro: Centro, Cidade: Alto Garças-MT Cep:78770000, Fone: 

065-34711559.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 23 de maio de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33418 Nr: 1812-38.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divaldina Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33345 Nr: 1739-66.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabeth de Souza Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33007 Nr: 1402-77.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Vaccaro Furtado-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX- DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda C. Perin Câmara - 

OAB:17.014-MT, Jackson Mário de Souza - OAB:4635/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33351 Nr: 1745-73.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Pereira de Sousa Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 34829 Nr: 821-28.2014.811.0035

 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: Sebastião Cândido de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 42136 Nr: 438-79.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ediney Domingues Barros - 

OAB:MT/14282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:18538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que, no 

prazo legal, apresente as Alegações Finais.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41342 Nr: 734-90.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e 

concedo a guarda do menor Xavier Ferreira Marçal aos avós maternos 

CLAUDIO PEREIRA MARÇAL e NELCI DINIZ RIBEIRO MARÇAL, ficando 

assegurado aos genitores o livre direito de visitas. Fica resolvido o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor no pagamento das despesas processuais, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA. 

Arbitro honorários em favor dos advogados nomeados para defender os 

interesses do autor e da ré, Dr. Edson Roberto Castanho e Dra. Gislaine 

Andreia Cerantes Anchieta, no valor equivalente a 3 (três) URH’s para 

cada um, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.Após o trânsito em julgado, expeça-se Termo de 

Guarda, intimando-se os avós maternos, para assinatura. Em seguida, 

arquivem-se. P.I.Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 1410-38.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Claudio Pereira Marçal, Nelci Diniz Ribeiro Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gianni Santos Marçal, WAGNER LUIZ 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Guarda formulada por Claudio Pereira Marçal e Nelci 

Diniz Ribeiro em face de Gianni Santos Marçal e Wagner Luiz Ferreira, 

pretendendo a regulamentação da guarda do neto Xavier Ferreira Marçal, 

nascido em 25/03/2014, que se encontra sob a responsabilidade dos 

autoes desde outubro de 2016.
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Alegam que os pais não possuem condições para cuidar e educar o filho

Os réus não foram localizados para citação.

É o breve relato.

DECIDO.

No presente caso, verifico que os requerentes buscavam a 

regulamentação judicial da guarda fática do neto.

Contudo, considerando que nesta data foi proferida sentença nos autos 

41342, em apenso, concedendo a guarda do menor Xavier Ferreira Marçal 

aos avós maternos, ora requerentes, verifico que perdeu objeto a 

presente ação.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do CPC, em razão da PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Custas já recolhidas no início.

Sem honorários sucumbenciais.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

Alto Taquari/MT, 22 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 164-75.2015.811.0092

 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 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann, CINTIA CRISTINA 

ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 SENTENÇA

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença com pedido de 

efeito suspensivo oferecida por Cintia Cristina Alves Cabral em face de 

Resende Advogados Associados, alegando que os honorários 

advocatícios cobrados nesta ação foram incorporados no acordo 

entabulado nos autos 34074.

A parte exequente/impugnada apresentou manifestação requerendo a 

improcedência da impugnação.

 É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a impugnante figurava como 

ré/executada em várias ações movidas pela SICREDI SUL MT, e por 

ocasião de audiência de conciliação realizada nos autos 34074, foi 

celebrado acordo entre as partes, englobando também os débitos 

referentes aos Autos 34075, 34080, 34081, 34082 e destes autos 

(34079). Foi ainda pactuado o valor dos honorários sucumbenciais no 

montante total de R$ 14.583,64, também referentes a todos os feitos até 

então em andamento.

Diante disso, é evidente que eventual descumprimento do acordo, tanto em 

relação ao débito principal, quanto em relação aos honorários, deve ser 

discutida em cumprimento de sentença nos Autos 34074, até porque 

naqueles autos foram previstas as consequências para o caso de 

inadimplemento, e entre elas não está a reativação dos outros processos.

Destarte, impõe-se o acolhimento da impugnação e a extinção do 

cumprimento de sentença.

ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação e determino a extinção do 

cumprimento de sentença.

 Condeno a parte exequente no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

Alto Taquari/MT, 21 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15834 Nr: 184-47.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fênix agro-Pecus Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Tadeu Beloto Baldo - 

OAB:205848, Clayton Luis Novaes Canatelli - OAB:231887/SP, José 

Jorge Themer - OAB:94.253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 ANTE O EXPOSTO, reconheço a fraude à execução e torno ineficaz o 

contrato de arrendamento celebrado entre o executado e seu irmão em 

relação à parte exequente (§ 1º do art. 792 do CPC).Por consequência, 

aplico multa ao executado no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

atualizado da execução, com base no art. 774, I, do CPC.Intime-se a parte 

executada para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se em face do 

pedido de adjudicação do bem penhorado.Intimem-se as partes da 

presente decisão.Alto Taquari/MT, 21 de maio de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 23091 Nr: 805-68.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Pereira de Souza, Noemi Pereira de 

Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Gustavo Araújo da Costa - OAB:15.134/MT, 

Lázaro José Gomes Júnior - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), serve a 

presente ceritão para intimar a parte interessada, por meio de seu 

advogado, a proceder o devido recolhimento da diligência para 

cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45522 Nr: 3048-09.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Briancini, DARCI AMARANTE BRIANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890, ALEXANDRE NELSON FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:918-PR, Gilberto Ribeiro Oliveira - 

OAB:6438/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42758 Nr: 1550-72.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Aparecida Cardoso de souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Tramm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERCI RAMOS TEIXEIRA - 

OAB:7982/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 22, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19957 Nr: 104-78.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco - Companhia Brasileira de Energia 

Renovavel, Brasil Veículos Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Celso da Fonseca 

Pugliese - OAB:155.105/SP, Denner B. Mascarenhas Barbosa - 

OAB:MT 13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245, Fábio Vilela de Carvalho - OAB:5.175-B MT, Jacó Carlos 

Silva Coelho - OAB:15013/MT, Rafael D'Errico Martins - 

OAB:297.401/SP

 Certifico que, em razão da falta de publicação no DJE da parte Requerida 

Brasil Veículos Companhia Nacional de Seguros, acerca da r. sentença 

proferida nos autos, serve a presente certidão para INTIMÁ-LA de seu 

teor, o qual segue: "Códigos nº 21428, 19957, 21573 e 21499

SENTENÇA

Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa e 

Alexandre Augustin ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais em face de Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável

Alegam que na data de 5 de maio de 2009, trafegavam pela Rodovia 

MT-100, no caminhão F-4000 de propriedade do autor Alexandre, 

conduzido por Jurandir, quando outro caminhão conduzido pelo motorista 

da empresa requerida atravessou a pista vindo a colidir com o caminhão 

dos autores.

Com isto, alegam que veiram a sofrer sequelas físicas permanentes, 

despesas hospitalares, além dos danos materiais causados em seu 

caminhão.

Desta forma, requereram a condenação da empresa requerida no 

pagamento de danos morais e materiais como forma de indenização pelo 

alegado ato ilícito praticado.

Ao final, requereram a denunciação à lide da seguradora do caminhão da 

requerida.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, denunciando a lide, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, sendo 

determinada a reunião para julgamento em conjunto das ações cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, bem como o chamamento da seguradora do 

caminhão da empresa ré ao processo.

Citada, a seguradora apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, considerando a conexão entre as demandas cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, passo a decidi-las de forma conjunta, em uma 

única sentença, por questões de economia processual e a fim de evitar 

decisões conflitantes.

Analisando os autos, verifico a desnecessidade de designação de 

audiência de instrução, bem como de produção de outras provas, sendo o 

caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 

CPC.

No mérito, verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem 

recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia 

MT-100, na data de 05 de maio de 2009.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), os autores 

trafegavam no caminhão F-4000 conduzido pelo autor Jurandir pela 

Rodovia MT-100, quando o caminhão da empresa requerida cruzou a 

Rodovia, avançando sobre a preferência dos autores, vindo os veículos a 

colidirem.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de 

que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa 

dos autores, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu adentrou a preferência dos autores, conforme comprova 

cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) 

verifica-se que o veículo dos autores percorreu grande distância com os 

freios acionados antes de colidir com o veículo do réu, vindo inclusive a 

tombá-lo, mesmo este se tratando de caminhão de grande porte e com o 

dobro da capacidade de transporte de cargas.

 Considerando-se que o velocímetro do caminhão dos autores travou no 

momento do impacto marcando a velocidade de 80 quilômetros por hora, 

denota-se que descontando a distância percorrida com os freios 

acionados até o impacto, houve grande desaceleração, ou seja, fica 

evidente que este se encontrava em velocidade incompatível com a via e 

com as condições climáticas, pois conforme o boletim de acidente e 

fotografias (anexas aos autos), a visibilidade na hora do acidente estava 

muito prejudicada pela neblina, principalmente por se tratar de veículo de 

carga, portanto, assumindo os autores sua parcela de culpa pelo acidente.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o réu adentrou a 

preferência dos autores, que se encontravam em velocidade incompatível 

com o tipo de veículo, via e condições climáticas.

Desta forma, os autores não se eximem de sua parcela de 

responsabilidade pelo acidente, pois o autor Jurandir que dirigia o 

caminhão agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a 

qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Ademais, os autores infringiram as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro, pois não observaram a lotação máxima de passageiros 

(art.100) pois o veículo, além de estar com a lotação máxima de 

passageiros excedida, ainda transportava uma criança de apenas 8 

meses de idade de forma totalmente inapropriada e em desacordo com as 

determinações legais, além de não ter reduzido sua velocidade para 

trafegar de forma compatível com a má visibilidade (inciso IX do artigo 220) 

já que não conseguiu desviar ou frear, frente à situação inesperada.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da 

imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma 

igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus 

próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA 

AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS 

PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia 

tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, 

pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se 

dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os 

motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a 

improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. 

Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar 

com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator 

Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte autora no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC, ficando a exigência suspensa em relação aos 

autores Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein e Rian Felipe Klein 

Barbosa, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21499 Nr: 309-73.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco Centro O. Ind C. Etanol, Brasil Veículos 

Companhia Nacional de Seguros
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Molina Porto - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Celso da Fonseca 

Pugliese - OAB:155.105/SP, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013/MT, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Certifico que, em razão da falta de publicação no DJE da parte Requerida 

Brasil Veículos Companhia Nacional de Seguros, acerca da r. sentença 

proferida nos autos, serve a presente certidão para INTIMÁ-LA de seu 

teor, o qual segue: "Códigos nº 21428, 19957, 21573 e 21499

SENTENÇA

Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa e 

Alexandre Augustin ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais em face de Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável

Alegam que na data de 5 de maio de 2009, trafegavam pela Rodovia 

MT-100, no caminhão F-4000 de propriedade do autor Alexandre, 

conduzido por Jurandir, quando outro caminhão conduzido pelo motorista 

da empresa requerida atravessou a pista vindo a colidir com o caminhão 

dos autores.

Com isto, alegam que veiram a sofrer sequelas físicas permanentes, 

despesas hospitalares, além dos danos materiais causados em seu 

caminhão.

Desta forma, requereram a condenação da empresa requerida no 

pagamento de danos morais e materiais como forma de indenização pelo 

alegado ato ilícito praticado.

Ao final, requereram a denunciação à lide da seguradora do caminhão da 

requerida.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, denunciando a lide, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, sendo 

determinada a reunião para julgamento em conjunto das ações cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, bem como o chamamento da seguradora do 

caminhão da empresa ré ao processo.

Citada, a seguradora apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, considerando a conexão entre as demandas cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, passo a decidi-las de forma conjunta, em uma 

única sentença, por questões de economia processual e a fim de evitar 

decisões conflitantes.

Analisando os autos, verifico a desnecessidade de designação de 

audiência de instrução, bem como de produção de outras provas, sendo o 

caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 

CPC.

No mérito, verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem 

recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia 

MT-100, na data de 05 de maio de 2009.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), os autores 

trafegavam no caminhão F-4000 conduzido pelo autor Jurandir pela 

Rodovia MT-100, quando o caminhão da empresa requerida cruzou a 

Rodovia, avançando sobre a preferência dos autores, vindo os veículos a 

colidirem.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de 

que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa 

dos autores, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu adentrou a preferência dos autores, conforme comprova 

cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) 

verifica-se que o veículo dos autores percorreu grande distância com os 

freios acionados antes de colidir com o veículo do réu, vindo inclusive a 

tombá-lo, mesmo este se tratando de caminhão de grande porte e com o 

dobro da capacidade de transporte de cargas.

 Considerando-se que o velocímetro do caminhão dos autores travou no 

momento do impacto marcando a velocidade de 80 quilômetros por hora, 

denota-se que descontando a distância percorrida com os freios 

acionados até o impacto, houve grande desaceleração, ou seja, fica 

evidente que este se encontrava em velocidade incompatível com a via e 

com as condições climáticas, pois conforme o boletim de acidente e 

fotografias (anexas aos autos), a visibilidade na hora do acidente estava 

muito prejudicada pela neblina, principalmente por se tratar de veículo de 

carga, portanto, assumindo os autores sua parcela de culpa pelo acidente.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o réu adentrou a 

preferência dos autores, que se encontravam em velocidade incompatível 

com o tipo de veículo, via e condições climáticas.

Desta forma, os autores não se eximem de sua parcela de 

responsabilidade pelo acidente, pois o autor Jurandir que dirigia o 

caminhão agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a 

qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Ademais, os autores infringiram as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro, pois não observaram a lotação máxima de passageiros 

(art.100) pois o veículo, além de estar com a lotação máxima de 

passageiros excedida, ainda transportava uma criança de apenas 8 

meses de idade de forma totalmente inapropriada e em desacordo com as 

determinações legais, além de não ter reduzido sua velocidade para 

trafegar de forma compatível com a má visibilidade (inciso IX do artigo 220) 

já que não conseguiu desviar ou frear, frente à situação inesperada.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da 

imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma 

igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus 

próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA 

AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS 

PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia 

tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, 

pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se 

dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os 

motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a 

improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. 

Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar 

com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator 

Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte autora no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC, ficando a exigência suspensa em relação aos 

autores Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein e Rian Felipe Klein 

Barbosa, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21428 Nr: 238-71.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Pinto Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brenco Centro O. Ind C. Etanol, Brasil Veículos 

Companhia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Martins Lemos - 

OAB:7.376/MT, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Celso da Fonseca 

Pugliese - OAB:155.105/SP, Denner de Barros e Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13245-A/MT, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013/MT, Mauro Andre da Silva Barbosa - OAB:5049/O-MT

 Certifico que, em razão da falta de publicação no DJE da parte Requerida 

Brasil Veículos Companhia Nacional de Seguros, acerca da r. sentença 

proferida nos autos, serve a presente certidão para INTIMÁ-LA de seu 

teor, o qual segue: "Códigos nº 21428, 19957, 21573 e 21499

SENTENÇA
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Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein, Rian Felipe Klein Barbosa e 

Alexandre Augustin ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais em face de Brenco Companhia Brasileira de Energia Renovável

Alegam que na data de 5 de maio de 2009, trafegavam pela Rodovia 

MT-100, no caminhão F-4000 de propriedade do autor Alexandre, 

conduzido por Jurandir, quando outro caminhão conduzido pelo motorista 

da empresa requerida atravessou a pista vindo a colidir com o caminhão 

dos autores.

Com isto, alegam que veiram a sofrer sequelas físicas permanentes, 

despesas hospitalares, além dos danos materiais causados em seu 

caminhão.

Desta forma, requereram a condenação da empresa requerida no 

pagamento de danos morais e materiais como forma de indenização pelo 

alegado ato ilícito praticado.

Ao final, requereram a denunciação à lide da seguradora do caminhão da 

requerida.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte ré apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, denunciando a lide, e no mérito pugnou pela 

improcedência do pedido.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, sendo 

determinada a reunião para julgamento em conjunto das ações cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, bem como o chamamento da seguradora do 

caminhão da empresa ré ao processo.

Citada, a seguradora apresentou contestação, alegando em preliminar 

conexão de ações, e no mérito pugnou pela improcedência do pedido.

É o relatório.

 DECIDO.

Primeiramente, considerando a conexão entre as demandas cód. 21428, 

19957, 21573 e 21499, passo a decidi-las de forma conjunta, em uma 

única sentença, por questões de economia processual e a fim de evitar 

decisões conflitantes.

Analisando os autos, verifico a desnecessidade de designação de 

audiência de instrução, bem como de produção de outras provas, sendo o 

caso de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do 

CPC.

No mérito, verifico que esta ação tem por objeto a discussão sobre quem 

recai a culpa quanto ao acidente automobilístico ocorrido na Rodovia 

MT-100, na data de 05 de maio de 2009.

Conforme descrito no boletim de acidente (anexo aos autos), os autores 

trafegavam no caminhão F-4000 conduzido pelo autor Jurandir pela 

Rodovia MT-100, quando o caminhão da empresa requerida cruzou a 

Rodovia, avançando sobre a preferência dos autores, vindo os veículos a 

colidirem.

Contudo, pelos documentos trazidos aos autos, chego ao entendimento de 

que diversos fatores contribuíram para o evento, alguns deles por culpa 

dos autores, outros por culpa do réu.

Da Dinâmica do Acidente

O veículo do réu adentrou a preferência dos autores, conforme comprova 

cópia do boletim de acidente (anexo aos autos).

Entretanto, conforme comprovam fotografias (anexas aos autos) 

verifica-se que o veículo dos autores percorreu grande distância com os 

freios acionados antes de colidir com o veículo do réu, vindo inclusive a 

tombá-lo, mesmo este se tratando de caminhão de grande porte e com o 

dobro da capacidade de transporte de cargas.

 Considerando-se que o velocímetro do caminhão dos autores travou no 

momento do impacto marcando a velocidade de 80 quilômetros por hora, 

denota-se que descontando a distância percorrida com os freios 

acionados até o impacto, houve grande desaceleração, ou seja, fica 

evidente que este se encontrava em velocidade incompatível com a via e 

com as condições climáticas, pois conforme o boletim de acidente e 

fotografias (anexas aos autos), a visibilidade na hora do acidente estava 

muito prejudicada pela neblina, principalmente por se tratar de veículo de 

carga, portanto, assumindo os autores sua parcela de culpa pelo acidente.

Disso tudo, conclui-se que o acidente ocorreu porque o réu adentrou a 

preferência dos autores, que se encontravam em velocidade incompatível 

com o tipo de veículo, via e condições climáticas.

Desta forma, os autores não se eximem de sua parcela de 

responsabilidade pelo acidente, pois o autor Jurandir que dirigia o 

caminhão agiu com imprudência e não empregou a direção defensiva, a 

qual certamente eliminaria os fatores que causaram o acidente.

Ademais, os autores infringiram as normas do Código de Trânsito 

Brasileiro, pois não observaram a lotação máxima de passageiros 

(art.100) pois o veículo, além de estar com a lotação máxima de 

passageiros excedida, ainda transportava uma criança de apenas 8 

meses de idade de forma totalmente inapropriada e em desacordo com as 

determinações legais, além de não ter reduzido sua velocidade para 

trafegar de forma compatível com a má visibilidade (inciso IX do artigo 220) 

já que não conseguiu desviar ou frear, frente à situação inesperada.

Assim, em se tratando de acidente automobilístico causado em virtude da 

imprudência de ambas as partes (causa determinante dividida de forma 

igualitária), resta caracterizada a culpa concorrente, desta forma, não há 

que se falar em dever de indenizar, devendo cada parte arcar com seus 

próprios prejuízos.

Neste sentido:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TESE DE CULPA EXCLUSIVA 

AFASTADA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CADA PARTE ARCA COM SEUS PRÓPRIOS 

PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. Embora os veículos da polícia 

tenham prioridade de trânsito e gozam de livre circulação, estacionamento 

e parada, é certo que a alínea “d”, do inciso VII, do artigo 29, do CTB, 

pondera que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se 

dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. 

Havendo o reconhecimento da imprudência e negligência de ambos os 

motoristas, e, em consequência, da culpa concorrente, impõe-se a 

improcedente da ação, que pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva. 

Neste caso, evidenciada a culpa concorrente, cada parte deverá arcar 

com seus próprios prejuízos. (TJMT-Apelação nº 29753/2017-Relator 

Sebastião Barbosa Farias - Julgado 05/05/2017).

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando o princípio da sucumbência condeno a parte autora no 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no § 

2º do art. 85 do CPC, ficando a exigência suspensa em relação aos 

autores Jurandir Pinto Barbosa, Ana Paula Klein e Rian Felipe Klein 

Barbosa, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 19 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 16612 Nr: 953-55.2007.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carla Beatriz Piovezan Turchetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2007/201 – Cód. 16612

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Carla Beatriz Piovezn Turchetto

Vistos etc.

Considerando que já se transcorreu o prazo de 05 (cinco) meses, 

intime-se o exequente para que no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a 

distribuição da carta precatória e requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Alto Taquari-MT, 20 de maio de 2016.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 550-71.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rampazzo, José Carlos 

Rampazzo, Ondina de Queiroz Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/MT, Fábio Luis Nascimento dos 

Santos da Mota - OAB:19615/BA, João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, Juliano Martim Rocha - OAB:253.333/SP, Luana de 

Almeida e Almeida Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos Cáceres - 

OAB:26.822-B/PR, Marcelo Salvi - OAB:40.989/SC, Nelson Feitosa 

Junior - OAB:8.656, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crestiane Andrea Zanrosso 

- OAB:31-462 / PR, Fabricio Rogério Becegato - OAB:31350, Gilvana 

Pessi Mayorca - OAB:28.942/PR, Santino Ruchinski - 

OAB:26606-A/PR

 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 as partes, por meio de 

seus advogados, acerca do mandado/certidão de avaliação do bem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37409 Nr: 568-92.2016.811.0092

 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): Dalcio Bonotto Lena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 20, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37329 Nr: 531-65.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE CARREIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI JORGE DA SILVA, Marcelo Henrique da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante a 

tempestividade da contestação juntada aos autos na Ref. 28, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu advogado, para, querendo, apresentar Impugnação à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44371 Nr: 2447-03.2017.811.0092

 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): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34676 Nr: 473-96.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): César Augusto Burttet

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 exequente, por 

meio de seu procurador, para manifestar-se nos autos acerca do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 25.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15404 Nr: 947-82.2006.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Tavares de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 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 defesa para 

manifestação, nos termos do artigo 422,

do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40081 Nr: 2312-25.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES , Mileide 

Solange Tonsis Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA JARDIM DOS 

SANTOS - OAB:75250

 DECISÃO

Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto ao 

sistema RENAJUD no intuito de localizar bens da parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Esclareço que embora tenha sido localizado quatro veículos em nome do 

executado, não foi realizado o bloqueio em virtude da pré-existência de 

restrições (alienação fiduciária) em relação a três deles, e em relação ao 

quarto é patente a disparidade entre o seu valor de mercado e o montante 

do débito.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 23 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34648 Nr: 455-75.2015.811.0092

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 20, impulsiono estes autos 
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por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32966 Nr: 714-07.2014.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Aparecido Scutti, Euzébio Oly 

Medeiros de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Lamonica Pereira - 

OAB:35936/PR, Iran Negrão Ferreira - OAB:17.462-A/MT, Núbia Carla 

Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 Cód. 32966

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

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, 21 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35182 Nr: 768-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FOLLMANN 63842122004, Valdir 

Follmann, NOELI KOPP FOLLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor das 

correspondências devolvidas e acostadas na Ref. 37/39, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19269 Nr: 1038-70.2009.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar da Silva Paes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Portelândia-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Antônio Ribeiro - 

OAB:8628/GO

 Cód. 19269

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

de julho de 2018 às 13:00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 39376 Nr: 1827-25.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SKF, VGFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos na Ref. 18, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21544 Nr: 354-77.2011.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL - América Latina Logística

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Ferriani - 

OAB:138.133/SP, Adriano Jamal Batista - OAB:182.357/SP, 

Arystóbulo de Oliveira Freitas - OAB:82.329, Ricardo Brito Costa - 

OAB:173.508

 Cód. 21544

Despacho

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 25 

de julho de 2018 às 12:45min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 18 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15099 Nr: 644-68.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolde Maria Koch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180.242/SP, Tanise Cristina Tortorelli - OAB:215084/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira, Matrícula nº 1553427 - OAB:8.438/MT

 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 autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos acerca do cálculo 

de fls. 138 e manifestação de fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22407 Nr: 124-98.2012.811.0092

 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: Renato Sanini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Carlos Doge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 exequente, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso
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 Cod. Proc.: 22704 Nr: 420-23.2012.811.0092

 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: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini, Helio Carlos Doge, Fabio Carlos 

Doge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 autora, por 

meio de seu advogado, para manifestar-se nos autos requerendo o que 

entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 18827 Nr: 693-07.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roldão Belodi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcebiades Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5.175-B MT, Ricardo Alexandre Tortorelli - OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que serve a presente para fins de intimar a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48687 Nr: 725-26.2015.811.0084

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de aditamento da petição inicial, visto que 

preenche os requisitos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil e, 

DETERMINO que seja alterado o valor da causa de pedir nos termos da 

petição de aditamento da inicial verificado à Ref. 10.

No mais, providencie a retificação das alterações junto ao sistema apolo e 

prossiga com a citação do executado nos termos já determinados desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47161 Nr: 742-96.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO NAVARRO FERNANDES, Maria da Guia Pessoa 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Faria de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a previsão contida no art. 10, do CPC/2015, que 

corrobora o princípio da não surpresa, determino que a parte autora seja 

intimada via DJE para, querendo, manifestar-se quanto a ocorrência de 

prescrição, no prazo de quinze(15) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45576 Nr: 286-83.2013.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liderança Supermercado Ltda Me, Wevili Aparecido 

Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AlexandreMiranda Lima - 

OAB:, Andressa Caroline Trechaud - OAB:

 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 recolhimento de custas e taxas 

judiciária para distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33416 Nr: 1034-62.2006.811.0084

 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 Raimundo Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Levino de Oliveira, Nelso Rocha de 

Oliveira, EVANY MARCOLINA DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAIDE ROSENO DIAS - 

OAB:2902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT, Wesley Rodrigues Arantes - OAB:13616/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e lei nº 9.099/95, impulsiono 

presentes autos para intimar as partes, por intermédio de seus 

procuradores constituídos, à manifestação acerca do conteúdo juntado 

em 182/184.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70388 Nr: 2204-61.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Messias da Silva -ME, Antonio Messias 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora do Estado - OAB:2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte exequente esteve com carga dos autos, conforme 

refs. 14 à 16, e nada requereu até a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 57848 Nr: 1928-98.2014.811.0038

 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: Airton de Almeida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Botafogo 31 utilidades de lazer LTDA.
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 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:

 Ademais, verifico que a citação da parte requerida por edital ocorreu sem 

o prévio esgotamento das diligências que estavam ao alcance, entre as 

quais a requisição de informações sobre o endereço nos cadastros 

disponíveis – NCPC, art. 256, § 3º -, razão pela qual DECLARO A 

NULIDADE dessa e atos processuais decorrentes, assim como realizo 

pesquisas nos sistemas INFOJUD – Receita Federal e CDL, os quais 

apresentaram resultado positivo para endereço da parte adversa no 

Município de Nova Iguaçu-RJ - extratos em anexo.Não bastasse a nulidade 

e localização de endereço outro ainda não tentado, com a vigência da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo Código Civil – é exortado que os magistrados 

deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos como 

solução consensual de conflitos, pois o Estado promoverá, sempre que 

possível, essa, inclusive no curso do processo judicial - NCPC, art. 3º, §

§.Isso posto e considerando a localização de endereço outro, DETERMINO 

que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo 

conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o requerido/réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência – NCPC, art. 334 e §§.Intime o autor na pessoa do seu 

advogado, para a audiência, e advirta as partes 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 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem 

como que as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.Em que pese a manifestação de desinteresse na 

autocomposição, indicado pela parte autora na inicial - NCPC, art. 334, § 5º 

-, a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não 

se admitir a autocomposição - NCPC, art. 334, § 4º.O prazo de 

contestação será o disposto no art. 335 do NCPC.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20166 Nr: 1181-61.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceramica Dois Irmãos Ltda, Nilson Magio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton de Almeida Marques, Reis & Correa Ltda 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Plinio Samaclay de Lima Moran 

- OAB:5468, Suérika Maia de Paula Carvalho - OAB:6514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e porque perfunctória análise do processo já demonstra o 

excesso de execução do saldo remanescente, por ora, INDEFIRO o novo 

pedido de penhora online pelo valor informado e DETERMINO a intimação 

do credor/exequente, através de seu advogado, para que apresente a 

planilha atualizada do débito em aberto considerando o suso mencionado, 

ou seja, o valor original de R$. 5.406,48 (cinco mil quatrocentos e seis 

reais e quarenta e oito centavos), vencido em 8/7/2008, corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir do inadimplemento da obrigação positiva e 

líquida - termo – mora ex re - até a data da adjudicação – 26/3/2014 -, 

acrescendo ao resultado disso os honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) fixado com o despacho inicial, encontrando o resultado parcial 

que deve ser abatido do valor do bem móvel adjudicado, valor este de R$. 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) corrigido monetariamente, com base 

no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, de 

19/12/2012 até 26/3/2014.Com o saldo remanescente desse cálculo 

encontrado, objeto do prosseguimento da execução e que já considera os 

débitos do devedor com o principal, encargos e honorários de advogado, 

deverá o credor/exequente realizar a atualização da correção monetária e 

juros de mora com índices suso mencionados e até o dia de apresentação 

em juízo, retornando-me concluso para analisar os pedidos de 

continuidade e constrição com valor adequado e sem aparente 

excesso.Intime.Cumpra.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 503 Nr: 16-96.1996.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bamerindus S/A Participações e Empreendimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Marques & Pinheiro Ltda., Airton de Almeida 

Marques, Luiz Antonio Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - rito do CPC e NCPC -, tendo como partes as em epígrafe, 

em que ausente a regular penhora/constrição de bens dos 

devedores/executados, sendo possível atualmente fazer uso dos 

diversos sistemas disponíveis para isso, entre os quais BACENJUD - 

dinheiro -, RENAJUD - veículos - etc., razão pela qual DETERMINO a 

intimação da parte credora/exequente, através do seu advogado 

constituído e com instrumento de mandado recentemente juntado, para que 

apresente a memória atualizada e discriminada do débito objeto da ação e 

informe os números do CNPJs e CPFs dos devedores/executados, 

necessários para a utilização desses sistemas.

Não objetivando fazer uso desses sistemas online, DETERMINO que a 

parte credora/exequente indique bens dos devedores/executados 

passíveis de penhora/constrição, sendo possível a penhora de imóveis 

por termo nos autos, independentemente de onde se localizem, quando 

apresentada certidão da respectiva matrícula - NCPC, art. 845, § 1º.

Nada requerido em prosseguimento e bens indicados pela parte 

credora/exequente, DETERMINO a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano - 

NCPC, art. 921, III e § 1º.

 Intime.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50012 Nr: 1840-62.2015.811.0026

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdSL, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EELS, JDFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O, SUELEN DIANI LIMA SILVA - OAB:23041/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELEN DIANI LIMA SILVA - 

OAB:23041/O

 (...).Assim, tendo em vista o estudo social e o parecer favorável do 

Ministério Público, e considerando que a transação corresponde à vontade 

bilateral das partes, foi firmada por agentes capazes e tem objeto lícito, 

não se pode negar o direito de que tal acordo receba o referendum do 

Judiciário. Ademais, verifico que estão resguardados os direitos 

indisponíveis da menor EMANUELA DAMASCENO LIMA.Portanto, 

HOMOLOGO por sentença, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, 

do Código de Processo Civil, o acordo celebrado entre as partes, disposto 

a ref. 41 dos autos, para que produza os seus efeitos legais, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença.Consequentemente, REVOGO a liminar deferida a ref. 10.SEM 

CUSTAS, eis que DEFIRO o benefício da justiça gratuita às 

partes.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.PROCEDA-SE as alterações 

necessárias no sistema Apolo, para inserir o nome da novel advogada das 

partes, qual seja Dra. Suelen Diani Lima Silva, OAB/MT n. 23.041, 

conforme substabelecimento a ref. 40.Considerando a atuação do 

advogado nomeado, Dr. Elias Bernardo Souza, em favor dos requerentes, 

ARBITRO o equivalente a 01 (um) URH a serem suportados pela Fazenda 

Pública. EXPEÇA-SE certidão de crédito em favor do defensor dativo, 

intimando-o para que faça sua retirada no prazo de 30 (trinta) dias.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 
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providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55842 Nr: 3198-28.2016.811.0026

 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: Maria Francisca de Souza Pego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada de APELAÇÃO pela parte requerida, nos termos do art. 

152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora, para, 

caso queira, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60419 Nr: 2588-26.2017.811.0026

 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: Antônio Crispim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a interposição de recurso de APELAÇÃO pela parte requerida, nos 

termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte 

autora via DJE/MT, para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44316 Nr: 305-35.2014.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Americo José de Sant"Anna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucília Gomes - 

OAB:84206/SP, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A, SIMONE APARECIDA 

SARAIVA LIMA - OAB:28626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os noveis patronos da parte autora foram devidamente 

cadastrados junto ao sistema Apolo. No ensejo, impulsionam-se os 

presentes autos para intimar a parte autora, através de seu patrono 

constituído, via Dje, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca 

da proposta de pagamento ofertada na contestação, especificamente no 

item 2.2, fl. 47. No mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58162 Nr: 1211-20.2017.811.0026

 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: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a apresentação de recurso de APELAÇÃO pela parte ré, nos termos 

do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via 

DJE/MT, para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59306 Nr: 1962-07.2017.811.0026

 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: Adalgiso Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a interposição de recurso de APELAÇÃO pela parte requerida, nos 

termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte 

autora via DJE/MT, para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 383-58.2016.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:21593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS.

I. Ciente do retorno dos autos e acórdão exarado pelos magistrados do E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

II. INTIME-SE, via DJe, os patronos das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, requeiram o que entender de direito.

III. DEFIRO o pedido retro, PROCEDA-SE com a retirada da restrição do 

veículo junto ao Sistema Renajud.

IV. Decorrido o prazo do item II in albis, ARQUIVE-SE os autos com as 

anotações e baixas de estilo.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58243 Nr: 1245-92.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erika Cristina Figueiredo Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, contudo, sem 

manter os efeitos da tutela antecipada deferida, eis que, se apreendido, o 

bem deverá ser restituído à parte autora, livre de qualquer ônus, tendo em 

vista o pagamento integral do valor inadimplente.13. As partes ficam 

dispensadas do pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes, se houver (art. 90, §1º, CPC).14. Decorrido o prazo 

recursal, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.15. DECLARO esta sentença publicada com a entrega 

na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 3346-05.2017.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon Diego Castro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 
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OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inaugural, em conformidade 

com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, e CONSOLIDO nas mãos do 

autor a posse e domínio plenos e exclusivos do bem indicado na exordial, 

ficando o credor fiduciário autorizado a realizar a venda extrajudicial da 

coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969).16. CONDENO o requerido ao 

pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem como HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa.17. Ausente penhora/arresto 

efetivada nos autos, deixo deferir o pedido levantamento e demais 

relacionados à constrição de bens.18. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.19. DECLARO esta sentença publicada com a entrega 

na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50449 Nr: 2031-10.2015.811.0026

 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: Sildigrei de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:MT/15013

 VISTOS.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E 

MORAIS, tendo como partes as em epígrafe, em que, entrementes, as 

partes informaram que transigiram, juntando cópia do acordo e pugnaram 

pela homologação e extinção do processo – ref. 31.

Vieram-me conclusos.

É o relato necessário. Decido.

Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos, e estando as partes 

bem representadas, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, julgo EXTINTO o processo 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do 

CPC.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Transitada em julgado, uma vez que ocorreu a renúncia ao prazo recursal, 

proceda com as baixas necessárias e arquive.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40670 Nr: 601-28.2012.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A de S OLIVEIRA, Aldecir de Souza Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CRRYSTHYAN C. DE 

GODOI MELLO - OAB:10.050/MT, Marco Antônio de Mello - 

OAB:13188-B/MT

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pelo Requerido, ora 

Apelante, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos a fim de INTIMAR o Demandante/Apelado, a 

fim de que, querendo, oponha contrarrazões ao RECURSO DE APELAÇÃO 

aviado.

Certifico, ainda, que, conforme orientado pela assessoria de Gabinete, 

deixo de remeter os autos ao Gabinete da Vara Única, bem como de dar 

cumprimento a decisão de fls. 112, uma vez que, compete ao Tribunal de 

Justiça preceder o juízo de admissibilidade recursal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 3970-54.2017.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILISE COSMÉTICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIZETH DE FATIMA FERNANDES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, para manifestar-se nos presentes 

autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21721 Nr: 230-98.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): GEANE SILVA OLIVEIRA DE JESUS - ME, 

Geane Silva Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

- OAB:14663/MT, Francys Ricardo Menegon - OAB:13640-A

 Em cumprimento a decisão de fl. 86, INTIMA-SE o exequente, na pessoa 

de seu causídico constituído, para, no prazo 05 (cinco) dias informar se 

houve o integral cumprimento do acordo firmado, postulando pela 

consequente extinção do feito, ou manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22602 Nr: 1120-37.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): Gilson de Jesus, Jucinei Pereira da Silva, 

Geane Silva Oliveira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, Wilson de Oliveira Rosa - OAB:MT/3236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 74, INTIMA-SE o exequente, na pessoa 

de seu causídico constituído, para, no prazo 05 (cinco) dias informar se 

houve o integral cumprimento do acordo firmado, postulando pela 

consequente extinção do feito, ou manifestar o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9019 Nr: 297-10.2004.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Gonçalves dos Santos, Marcos 

Vinicius Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual - 

OAB:156/97

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Intimo o advogado Cassio Vinicius Fonseca Meira, para retirar a certidão 

de honorarios

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 53385 Nr: 1480-93.2016.811.0026

 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: LUCIANA MARGARETH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a apresentação de recurso de APELAÇÃO pela parte ré, nos termos 

do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora, 

para, caso queira, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 576-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos 

Santos, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 Certifico que os noveis patronos da parte autora foram devidamente 

cadastrados junto ao sistema Apolo. No ensejo, impulsionam-se os 

presentes autos para intimar a parte autora, através de seus advogados 

constituídos, via Dje, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar aos autos 

quais são os lideres do movimento Sem Terra, bem com a qualificação de 

cada um. Por fim, intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento 

do valor da diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a 

quantidade de atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para 

a necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48899 Nr: 1275-98.2015.811.0026

 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: CLARICE CEMIANA DO NASCIMENTO BARBOSA

 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 o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54315 Nr: 2205-82.2016.811.0026

 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: Assis José de Moura

 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 exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48888 Nr: 1269-91.2015.811.0026

 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: Cláudio Rodrigues Barbosa

 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 o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54019 Nr: 1940-80.2016.811.0026

 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: Augusto Alves Rodrigues

 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 exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48110 Nr: 892-23.2015.811.0026

 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: Leoci Mariza Azimanski Pazzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57062 Nr: 541-79.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER SOARES DE OLIVEIRA, Cpf: 

02102708101, Filiação: Osvaldo Fiuza de Oliveira e Rosineide Soares de 

Oliveira, data de nascimento: 30/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Nortelândia-MT, solteiro(a), cobrador/ agricultor/agente de endemias. 

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: Art. 21, Decreto-Lei 3.688/1941 - Vias de Fato.

Despacho: Vistos.I - OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos de Mato Grosso - SEJUDH, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe a este Juízo se o denunciado está segregado em 

estabelecimento prisional na circunscrição do Estado de Mato Grosso.II – 

Em sendo a resposta negativa, desde já, DEFIRO a cota Ministerial retro, 

PROCEDA-SE a citação por edital do acusado, fixando-o pelo prazo de 15 

(quinze) dias no átrio do fórum, com a finalidade de responder à acusação 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e 

invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 8 (oito), 

arrolar testemunhas [Art. 401 do Código de Processo Penal].Decorrido os 

prazos, em obediência ao artigo 366 do Código de Processo Penal- “Art. 

366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir 

advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo 

prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do art. 312.”- e considerando que o legislador 

pátrio ao editar a norma em apreço, teve o intuito de resguardar o direito 

constitucional do contraditório e da ampla defesa, em observância ao 

princípio de que ninguém pode ser julgado sem ser ouvido (nemo inauditus 

damnari potest), desde já, DECLARO SUSPENSO o processo e o prazo 

prescricional, observado o teor da Súmula 415 do Superior Tribunal de 

Justiça [O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo 

máximo da pena cominada].III - CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se.Arenápolis/MT, 14 de novembro de 2017.MARINA 

CARLOS FRANÇAJuíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Estevaldo Henrique 

Portela Bandeira, digitei.

Arenápolis, 22 de maio de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54364 Nr: 2246-49.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora por meio de sua procuradora legalmente constituída 

para CIÊNCIA DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE LIBERAÇÃO, cujo o valor 

foi diretamente transmitido para conta corrente indicada nos autos de 

titularidade de Fabricia Santos Dutra de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64703 Nr: 4880-81.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSA-, MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 Tendo em vista a certidão negativa para intimação da Testemunha de 

defesa a Srª Lavinia Gabriela Almeida Ribeiro, INTIMO O PATRONO DO 

RÉU, legalmente constituído para querendo, no prazo legal, requer e dizer 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48520 Nr: 1071-54.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Philipi Barroso Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Em cumprimento ao despacho de “Ref: 53”, uma vez apresentado 

memorias pelo Ministério Público, Intima-se o Denunciado, na pessoa e 

seus causídicos constituídos para, no prazo legal, manifestarem e/ou 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 3099-58.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Messias Leoncio Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Ante a juntada de Instrumento de mandado procuratória nos autos, 

INTIMA-SE o douto causídico constituído pelo Denunciado, Dr. Marcos 

Wagner Santana Vaz, acerca da Audiência de Instrução e Julgamento 

Designada para 05 DE JUNHO DE 2018, ÀS 13H30MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42541 Nr: 623-52.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso, rep. pelo Procurador Geral do 

Estado-PGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alfredo Silva Souto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13.640-A

 VISTOS.

I - RELATÓRIO. A Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução 

fiscal em face de Alfredo Silva Souto Filho, todos já qualificados, 

pretendendo a realização do crédito representado pela Certidão de Dívida 

Ativa.

Contudo, aportou nos autos notícia de pagamento da dívida, postulando o 
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exequente a extinção da execução (fl.63).

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do CPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos (fls. 29/31), fica 

prejudicada, devendo ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), 

expedindo o necessário.

Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 

e 39, da Lei n. 6.830/80.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54364 Nr: 2246-49.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por 

LUÍZ OTÁVIO DUTRA MARTINS, representado por sua genitora, a Sra. 

Fabricia dos Santos Dutra de Oliveira, em face de DIVIMAR JOÃO 

MARTINS, todos qualificados nos autos.

2. Entrementes, o executado efetuou o total pagamento da dívida 

executada, conforme se depreende do comprovante de depósito em conta 

única págs. 115/116, sendo, portanto, eminente a extinção do feito nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, vez que satisfeita a 

execução.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução, e dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfizer a 

obrigação.

5. Diante dos documentos juntados as págs. 115/116, verifica-se que a 

dívida cobrada por intermédio desta ação executiva foi integralmente 

quitada, de maneira que, satisfeita a obrigação, inexiste alternativa senão 

a extinção do processo em análise.

6. Diante do exposto, em consonância com a documentação presente nos 

autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, ambos 

do Código de Processo Civil.

7. Existente a concordância quanto ao valor a ser levantado pela parte 

autora, e tendo em vista os valores depositados pelo devedor, que se 

encontram vinculados aos autos, proceda-se com a transferência na 

forma requerida pela parte autora a pág. 125.

8. Transmita-se, via malote digital, o alvará de liberação para o Sistema de 

depósitos Judiciais. Após, junte-se.

9. Nos termos do artigo 450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, 

cientifique-se o credor, por qualquer meio de comunicação, para que tome 

ciência da liberação efetuada.

10. Sem custas processuais e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

11. Registro que, ante a ausência de Defensor Público na Comarca, a 

parte autora deverá ser intimada pessoalmente.

12. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe.

13. DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29701 Nr: 373-71.2006.811.0088

 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: VALDEIR PIANO DA SILVA, ANTONIA PRIOSTI PIANO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA MACEDO GONÇALVES, DOMINGOS 

DE ARAUJO, JUVENIL RODRIGUES, TEREZINHA DE ANDRADE 

RODRIGUES, DAVID LUCIO ADALBERTO RODRIGUES DE CAMARGO, 

ADALBERTO RODRIGEUS DE CAMARGO, ALFREDO RODRIGUES DE 

CAMARGO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA PIANO - 

OAB:6311/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o decurso do lapso temporal requerido à fl. 276, intimem-se os 

autores, pela derradeira vez, para que regularizem o polo passivo da 

demanda em relação à falecida Terezinha de Andrade Rodrigues, 

procedendo a habilitação de eventuais herdeiros, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52721 Nr: 1507-89.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 Intimo a parte ré, por meio de seu representante legal, para que tome 

ciência acerca da sentença de fl. 44.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 26105 Nr: 552-39.2005.811.0088

 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: SEVERINA FERREIRA DA SILVA, EDINALDO PINHEIRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TOSHIO TACADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls. 151, com fulcro no artigo 10, do Código de 

Processo Civil, intime-se a parte requerida, por seu advogado, para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 6347 Nr: 1805-96.2004.811.0088

 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: SIBONEI TEODORA MENDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIGA IND. E COM DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristovão Angelo De Moura - 

OAB:5321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Vistos etc.

 Considerando o lapso temporal decorrido desde o deferimento da 

gratuidade da justiça (fls. 22), defiro o item “d” da petição de fls. 261.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para a autora juntar aos autos 

documentos que comprovem que sua hipossuficiência ainda persiste.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55422 Nr: 1916-31.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MELO PINHEIRO, JOÃO BRAZ 

MATESCO, ADRIANO DA SILVA, FERNANDO ENIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B, RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - 

OAB:21910/O - MT, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 Vistos etc.

 Considerando que a testemunha comum às partes Anderson da Silva 

passou a residir nesta Comarca (fls. 182), acolho a cota ministerial retro, e 

designo audiência para o dia 15 de agosto de 2018, às 14h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se a testemunha, os acusados e os defensores.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51899 Nr: 628-82.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

A audiência designada para o dia 20 de junho de 2018 restará 

prejudicada, tendo em vista a ausência justificada desta Magistrada, que 

estará em gozo de férias, conforme certidão de fls. 177/179.

Assim, redesigno a audiência de instrução e julgamento/interrogatório para 

o dia 11 de setembro de 2018, às 13h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste Juízo.

Intimem-se o réu, o advogado (Dr. David Clemente Rudy) e as testemunhas 

de acusação e defesa.

Desde já determino a expedição de carta precatória para eventuais 

testemunhas residentes em outras Comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36399 Nr: 1143-59.2009.811.0088

 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: LUIS HEUPA, CLEIDE DA COSTA DUFFCK HEUPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME SOUZA AVELAR, LUIZ DE SOUZA 

SALGADINHO, MAFALDA LUIS DE SOUZA, ORLI BEOLOZURW, MARIA 

OLIVEIRA DE AVELAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 Vistos etc.

Tendo em vista o pedido dos requeridos de julgamento antecipado do 

processo (fls. 163/164), intimem-se os autores, por sua advogada, para 

que se manifestem sobre as provas que pretendem produzir, arrolando 

eventuais testemunhas, em 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52289 Nr: 1047-05.2013.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAMS DOOLY DA SILVA RODRIGUES, 

RODOLFO DE CARVALHO VIANA, ORLANDO SOUZA DOS SANTOS, 

AILTON SOARES DA SILVA, MAURICIO MENDES DE ALMEIDA, DEIVISON 

GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu DEIVISON GOMES DA SILVA 

pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal; 

b)ABSOLVER o réu DEIVISON GOMES DA SILVA da prática do crime 

previsto no artigo 288, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.c)ABSOLVER os réus WALLAMS 

DOOLY DA SILVA RODRIGUES, RODOLFO DE CARVALHO VIANA, 

MAURÍCIO MENDES ALMEIDA, AILTON SOARES DA SILVA, ORLANDO 

SOUZA DOS SANTOS dos crimes previstos nos artigos 155, §2º, incisos I 

e IV e 288, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal;d)JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus 

WALLAMS DOOLY DA SILVA RODRIGUES, RODOLFO DE CARVALHO 

VIANA, MAURICIO MENDES ALMEIDA, AILTON SOARES DA SILVA, com 

fundamento no art. 107, inc. IV, c/c o art. 109, inc. V, ambos do CP, pela 

prática, em tese, do delito previsto no artigo 329, do Código 

Penal.e)CONDENAR o réu DEIVISON GOMES DA SILVA ao pagamento das 

despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo 

Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 28893 Nr: 3315-13.2005.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FONSECA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, DAVID CLEMENTE RUDY - OAB:14787/MT, 

JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953, JULIO CESAR PILEGI 

RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Isto posto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu Eduardo Fonseca 

Pereira, com fundamento no art. 107, inc. IV, c/c o art. 109, inc. III, ambos 

do CP, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 16, da Lei 

10.826/2003.Sem custas processuais.Após o trânsito em julgado, em 

observância ao artigo 25, da Lei 10.826/2003 e 1.479, da CNGC e dando 

cumprimento ao Provimento nº. 05/2017, determino que o armamento 

apreendido nestes autos seja encaminhado ao COMANDO DO EXÉRCITO, 

para os devidos fins, visto que sua manutenção não é mais 

justificada.Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na 

CNGC.Oportunamente, arquive-se.PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

INTIMEM-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-96.2015.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCIA CRIVELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT0014787S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ SENTENÇA Processo: 

8010113-96.2015.8.11.0088. Parte Autora: REQUERENTE: MARILUCIA 

CRIVELLI Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA proposta por 

MARILUCIA CRIVELLE em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., contestando a fatura de energia 

elétrica no valor de R$ 238,78 (duzentos e trinta e oito reais e setenta e 

oito centavos). A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem 

pública, deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. 

Preconiza o artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil, que: “A 

incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição e deve ser declarada de ofício”. Para que uma causa possa ser 

atribuída ao Juizado, primeiro é preciso dizer que não se cuida de questão 

complexa (quando a discussão é no cível). In casu, tenho que a matéria a 

ser apreciada necessitará de uma análise crítica mais acurada (perícia 

técnica), pois o julgamento do mérito da questão deve estar amparado em 

provas concretas e robustas, não podendo se extrair alguma 

irregularidade com base somente nas faturas apresentadas, portanto, vejo 

a total incompetência deste Juizado Especial para processar e julgar o 

presente feito, ante a complexidade da causa, pois o próprio legislador 

pátrio elencou no art. 3º da Lei nº. 9.099/95 as causas consideradas de 

menor complexidade. Pelo exposto, nos termos do 64, §1º, do Código de 

Processo Civil, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente feito, , e, em consequência, julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV do CPC. Expeça-se o 

necessário, e transitada em julgado remetam-se os autos ao arquivo 

dando-se as devidas baixas. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intimem-se. Diligências 

necessárias. Aripuanã, 09 de maio de 2018. DAIANE MARILYN VAZ Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54282 Nr: 1033-48.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MARION LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.A. BARRETO (TRANSPORTE BARRETO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54282

Vistos etc.

INTIME-SE o exequente para que informe, no prazo de 05 dias, os dados 

pertinentes acerca dos veículos passíveis de medidas de constrição pelo 

juízo, sob pena de preclusão.

INDEFIRO o requerimento nº 01 uma vez que os ativos financeiros 

presentes em cooperativas de crédito já são alcançados via BACENJUD 

(penhora online).

INDEFIRO ainda o requerimento de nº 03 uma vez que tal medida pode ser 

diligenciada pelo próprio exequente junto aos cadastros de proteção ao 

crédito.

DEFIRO o requerimento de nº 04 e determino a penhora online via 

BACENJUD do valor de R$ 73.241,75 (Setenta e três mil e duzentos e 

quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) em face de S.A 

BARRETO, (Transporte Barreto), CNPJ: inscrita no CNPJ sob o n. 

09.465.319/0001-67.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70659 Nr: 1163-96.2018.811.0100

 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: EIBB, JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DOS SANTOS DINIZ - 

OAB:35730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.[...], ao tempo em que HOMOLOGO o acordo de vontades 

realizado entre as partes, DECRETO O DIVÓRCIO de ELEANE INÊS BRAUN 

BURG e JOEL PAULO BURG.Ato contínuo, HOMOLOGO, ademais, o 

acordo firmado entre as referidas partes quanto à partilha do bem, aos 

alimentos à filha menor e ao patronímico.Registro finalmente, que a varoa 

volta a usar o seu nome de solteira, qual seja, ELEANE INÊS BRAUN.Por 

derradeiro, DETERMINO: Oficie-se ao Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato, deste Município de Brasnorte – MT, determinando-o a 

averbação do divórcio nos termos acima decretados.Intimem-se.Resta 

transitado em julgado este feito neste ato de homologação, pela preclusão 

lógica.Sem custas, eis que defiro a justiça gratuita às partes.Cientifique o 

representante do Ministério Público.Promovidas as diligências necessárias 

arquivem-se estes autos com as baixas e as anotações de 

estilo.Cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como o necessário 

(mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71023 Nr: 1412-47.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, 

NOBLE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALTAZAR ZÍLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO BEREZOWSKI - OAB:, 

RICARDO TEPEDINO - OAB:143.227-A-SP, SIMONE BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70763 Nr: 1215-92.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO SOARES LOURENCO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70778 Nr: 1228-91.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DE IBIRAIARAS - SICREDI IBIRAIARAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEISON TESSARO, IVANIR TESSARO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZIE DALCIN - OAB:87655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 1015-85.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RIZZI, DINORVAN RIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT 17.738, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25291 Nr: 73-97.2011.811.0100

 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: NMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 517-04.2009.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN - 

Inventariante OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR, QUIRINO MENDES 

NETO, JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÊLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, Mike Artur 

Ribeiro Vianna Quinto - OAB:13.150/MT., Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903, CARLOS SIMÃO NIMER - OAB:104.052, Cristina 

Vetorasso Mendes - OAB:OAB/SP 333.361, DIRCEU FIDELIS DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:8564/MT, FLÁVIA COSTA - OAB:216.895/SP, 

LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS, RODRIGO CONINGHAM 

DE MIRANDA - OAB:18515, Vitor Carmo Rocha - OAB:15.334/MT, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899

 Intimação das partes requeridas, na pessoa de seus advogados, para 

que recolham a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de Reintegração de Posse, de acordo com a tabela de 

zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça no 

e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22808 Nr: 517-04.2009.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ROBERTO LUCATO HANSEN - 

Inventariante OSCAR VICTOR ROLLEMBERG HANSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TARRAF JUNIOR, QUIRINO MENDES 

NETO, JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÊLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862/MT, MANOEL OURIVES FILHO - OAB:641/MT, Mike Artur 

Ribeiro Vianna Quinto - OAB:13.150/MT., Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HENRIQUE LUIZON - 

OAB:160903, CARLOS SIMÃO NIMER - OAB:104.052, Cristina 

Vetorasso Mendes - OAB:OAB/SP 333.361, DIRCEU FIDELIS DE 

SOUZA JUNIOR - OAB:8564/MT, FLÁVIA COSTA - OAB:216.895/SP, 

LEONARDO FURTADO LOUBET - OAB:9444/MS, RODRIGO CONINGHAM 

DE MIRANDA - OAB:18515, Vitor Carmo Rocha - OAB:15.334/MT, 

WILSON VIEIRA LOUBET - OAB:4899

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: ". Diante 

do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por falta de omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão embargada. Ato contínuo, 

DETERMINO a expedição de MANDADO com a finalidade de 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE, devendo a parte autora, ora embargante 

desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo sem a desocupação voluntária, proceda o oficial de justiça na 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE acompanhado de reforço policial acaso 

necessário. INTIMEM-SE AS PARTES POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS 

VIA DJE. Cumpra-se servindo a presente decisão como 

mandado/ofício/precatória. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65856 Nr: 1613-73.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de sua advogada, para se 

manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o que 

entender de direito sobre a juntada de carta Precatória ref. 08.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71039 Nr: 1401-18.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da 

Serra / MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA, PAULO SOARES 

CALADO, CLEVERSON OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques 

Varanda - OAB:OAB/MT 17.874, Samuel de Oliveira Varanda - 

OAB:OAB/MT 22.973

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comaprecerem a audiência de inquirição da testemunha INÊS SCHMIDT, 

que foi designada por este Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 17 de 

julho de 2018, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 2623-55.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE APARECIDA CARVALHO TRINDADE, 

JENIFER APARECIDA CARVALHO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em vista da manifestação da parte autora do fato de não ter visualizado a 

perícia juntada adio a apreciação da manifestação em relação aos pedidos 

liminares. Intime-se a autora para que se manifeste acerca do laudo 

pericial realizado pela junta médica já juntado Ref:42, no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 182-38.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Vistos etc.

Intime-se o executado para manifestar acerca das petições de refs. 111 e 

112, bem como comprovar que está em dia com o pagamento dos 

alimentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 32-67.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CARLOS JOSÉ DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro os pedidos da fazenda pública fls.55 por sua desnecessidade e 

baixa probabilidade de efetividade, pois conforme informado, já foi 

realizado BACENJUD infrutífero em momento anterior e o executado não 

possui bens imóveis e veículos em seu nome, inexistindo necessidade de 

informações junto à Receita Federal. Intime-se a fazenda pública para que 

indique bens penhoráveis em nome do executado no prazo de 10(dez), 

sob pena de extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50881 Nr: 414-89.2012.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juizo da 2ª Vara Cível Comarca de Rio Brilhante / MS, 

OSVALDO VIEIRA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ILTON SOARES CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Vieira de Faria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gomes de Morais 

- OAB:4385/MS

 Determino o retorno da respectiva precatória ao juízo deprecante com as 

baixas e anotações de costume.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21463 Nr: 782-40.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TOPANOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334, PATRICIA MARIANO DA SILVA - OAB:MT 11279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:

 Defiro o pedido fl.157 em seus termos, procedam-se as anotações 

necessárias. Intime-se o INSS para apresente impugnação no prazo de 

10(dez) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24429 Nr: 665-78.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Kreus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Azenate Fernandes de 

Carvalho - OAB:12183, Marcia Carvalho Ferreira de Souza - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

OAB:PROCURADOR

 Cumpram-se as determinações anteriores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68696 Nr: 3453-21.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIA STEFFEN SELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (ref. 10), faço 

os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-10.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. DE S. PEREIRA - RESTAURANTES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000120-10.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

7.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ELIAS FERREIRA MARQUES REQUERIDO: M. L. DE S. 

PEREIRA - RESTAURANTES - ME Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: 

ELIAS FERREIRA MARQUES Endereço: Zona Rural, Fazenda São José, km 

60, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 22/06/2018 

às 14:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-92.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000121-92.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

21.279,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: ROSANIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: ROSANIA DA SILVA Endereço: Zona Rural, Gleba Tibagi, 

Sítio Expedito, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR 
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A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 22/06/2018 

às 14:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-77.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JALD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000122-77.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.148,81 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: JALD 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: EDELO MARCELO FERRARI Endereço: Av. dos Pioneiros, 

510, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 22/06/2018 

às 14:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000123-62.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELENE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000123-62.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

961,13 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: ROSELENE CARVALHO 

DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - ME 

Endereço: Av. dos Pioneiros, 1168, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 22/06/2018 às 15:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-47.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000124-47.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

19.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE REQUERIDO: VIVO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: JACKSON SANDESKI CAVIQUIONE 

Endereço: RUA ARLINDO ANTONIO MAJA, 04, AEROPORTO, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 22/06/2018 às 15:30 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000125-32.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA PRICILA ANGELO CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000125-32.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.993,75 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: RENATA PRICILA 

ANGELO CORREA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - 

ME Endereço: Av. dos Pioneiros, 1168, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 22/06/2018 às 15:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000126-17.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

INES SCHIMIDT - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA AUXILIADORA LEMES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000126-17.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

653,90 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: INES SCHIMIDT - ME REQUERIDO: DELMA AUXILIADORA 

LEMES Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: INES SCHIMIDT - ME 

Endereço: Av. dos Pioneiros, 1168, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 22/06/2018 às 16:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000093-27.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

32.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI REQUERIDO: OI S.A 
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Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CLAUDETE BALZ DORNELES 

TOMASI Endereço: Rua Ipiranga, 445, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-27.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000093-27.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

32.000,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: CLAUDETE BALZ DORNELES TOMASI REQUERIDO: OI S.A 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: CLAUDETE BALZ DORNELES 

TOMASI Endereço: Rua Ipiranga, 445, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-18.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCILDE BROHL - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 8010120-18.2016.8.11.0100 VALOR: R$ 

769,56 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DEOCILDE BROHL - ME REQUERIDO: SIMONI SILVA DE 

OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: DEOCILDE BROHL - ME 

Endereço: Rua CASCAVEL, 1484, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 13:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-77.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EDELO MARCELO FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JALD CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000122-77.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

9.148,81 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: EDELO MARCELO FERRARI REQUERIDO: JALD 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: EDELO MARCELO FERRARI Endereço: Av. dos Pioneiros, 

510, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 

às 13:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000089-87.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PIO DE MACEDO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000089-87.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

522,80 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

REQUERIDO: LEONARDO PIO DE MACEDO - ME Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP 

Endereço: Rua: Tibagi, Esquina com General Osório, 905, Centro, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/07/2018 às 14:00 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-14.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILCINEIA GONCALVES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000068-14.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.115,03 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME REQUERIDO: 

DILCINEIA GONCALVES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME Endereço: 

Av. dos Pioneiros, 720, Centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/07/2018 às 14:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA Nº. 17/2018 - DF
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O Excelentíssimo Senhor Doutor , MM. Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Campinápolis - Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando a necessidade de formar a Comissão Permanente de 

Inventário Físico Contábil - CIPF, nos termos da Instrução Normativa SPA 

nº 01/2011 de 19 de dezembro de 2011, para realização do levantamento 

do inventário físico dos bens patrimoniais da Comarca de Campinápolis no 

ano de 2018,

 RESOLVE:

 Art. 1º - Designar os servidores:

 Nayara Iris Caixeta, Gestora Geral, matrícula n° 14008, como Presidente;

 Welton Queiroz Viana, Gestor Administrativo III, matrícula n°. 13162, como 

Secretário;

 Josefa Maria Felix de Aquino, Distribuidora, matrícula n°. 13162, membro;

 Art. 2 º Publica-se e cumpra-se, remetendo cópia a Diretora do 

Departamento de Material e Patrimônio.

 Campinápolis-MT, 23 de maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21565 Nr: 576-30.2007.811.0110

 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: SIRLON JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IDAMIZ FÉLIX VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, à luz 

do princípio da causalidade.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31276 Nr: 1041-29.2013.811.0110

 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: WANDERLEY VILELA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VANDERLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

CERTIFIQUE-SE a gestora da secretaria, acerca do cumprimento da 

determinação do item ‘2’, das fls. 74/76.

DEFIRO o pedido de fls. 87, para determinar a intimação da 

representante/genitora do herdeiro o menor P.A.B.N.B., a Sra. VALDIRENE 

BRITO NOGUEIRA, para aportar aos autos cópia da certidão de 

nascimento e CPF do menor, bem como esclarecer sobre a efetivação do 

item 8 do acordo de folha 74/77; no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 1275-11.2013.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VANDERLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 51-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 52/59, visto que já analisados 

nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 51) da sentença de fls. 49/49-v, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34964 Nr: 545-29.2015.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): JDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sentença->Com resolução do Mérito->Homologação de Transação

1. Relatório

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOSE DIVINO CARDOSO, alegando em 

síntese, que emitiu ao Requerido, uma Cédula de Crédito Bancário, cujo 

valor financiado foi de R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais), a 

ser pago em 48 (quarenta e oito) vencendo-se a primeira em 24/10/2012. 

Afirma que o requerido não quitou a parcela de 24/10/2012, tornando-se 

inadimplente e constituído em mora desde então.

A inicial foi recebida, como se vê às fls. 27/28.

Às fls. 62/63 a parte autora peticionou informando que os litigantes 

entraram em acordo que resultou em composição.

Verifica-se que as partes assinaram o mencionado acordo, pedindo a 

homologação da transação e que seja determinada a extinção do 

processo (fls. 62/63).

É o relatório necessário.

Decido.

2. Fundamentação.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de JOSE DIVINO CARDOSO.

 Infere-se dos autos que a pretensão do requerente fora alcançada 

extrajudicialmente, a vista disso, as partes solicitaram a homologação do 

acordo extrajudicial e a extinção dos presentes autos (fls.62/63), 

alegando que requerido e requerente realizaram composição, resolvendo 

a lide.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes às folhas 62/63,verso.

Custas processuais remanescentes, acaso existentes, ficam a cargo de 

Jose Divino Cardoso, bem como os honorários advocatícios, na forma da 

mencionada transação.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38676 Nr: 909-30.2017.811.0110

 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: EVA CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 
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OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Defiro o pedido do Presentante do Ministério Público à fl. 33.

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Novo São 

Joaquim/MT para, em 10 (dez) dias, preste informações nos autos acerca 

da duplicidade das cédulas de identidade com os dados divergentes em 

nome de Eva Chaves de Oliveira, de acordo com a inicial.

Com as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, voltem conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34595 Nr: 346-07.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Diante do exposto, incabível a apresentação de embargos à execução 

por negativa geral.DISPOSITIVOPosto isso, REJEITO OS EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 485, IV do Código do Processo 

Civil.Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do 

art. 85, §3°, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Transitada em julgado, intime-se o exequente, a 

fim de que manifeste o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 621-19.2016.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 (...) 3. DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

CONDENAR DANIEL MENDES DA SILVA, qualificado nos autos, pela 

prática do crime capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal. Passo, 

consequentemente, a dosar a pena. (...) 5.0. PENA DEFINITIVA: TORNO A 

PENA DEFINITIVA do réu DANIEL MENDES DA SILVA, qualif. nos autos, em 

03 (três) MESES de detenção pela prática do crime capitulado no artigo 

129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06. 6.0. 

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: O regime inicial de cumprimento da 

pena será o aberto, nos termos do que preconiza o art. 33, § 2º alínea “c” 

do Código Penal. (...) 9.0. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Deixo de aplicar a 

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos 

termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, pois se trata de crime cometido 

com violência à pessoa. No entanto, preenche os requisitos do artigo 77 

do Código Penal (Suspensão Condicional da Pena) dessa forma, cabe ao 

Juízo das Execuções Penais oferecer o benefício do SURSIS ao réu, em 

audiência para, querendo, manifestar desejo de ser beneficiado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39659 Nr: 1422-95.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Declaro encerrada a instrução. Sai a 

defesa intimada para, no prazo de 5 dias, apresentar alegações finais. 

Após voltem-me para prolação de sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31130 Nr: 894-03.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMAR DE FARIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO 

BUENO - OAB:21369/MT

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Aguarde-se o retorno da carta precatória 

de folha 77. Com a juntada, intimem-se as partes para alegações finais 

sucessivas, no prazo de 5 dias, a começar pelo Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19911 Nr: 1-20.2002.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:MT 10.911-T, KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - OAB:9.641-B

 Vistos.

Primeiramente, retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que 

se trata de cumprimento de sentença.

Trata-se de pedido de suspensão dos presentes autos, até o julgamento 

final do processo de compensação em trâmite na Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso (documentos juntados às fls. 398/400).

Considerando que o pedido ocorreu no ano de 2016 (fls. 397), necessária 

a intimação do requerido OSVALDO ANTÔNIO SIQUEIRA, por sua 

advogada constituída, via DJE, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

acerca da conclusão do referido processo de compensação, juntando aos 

autos a documentação pertinente; bem como, no mesmo prazo, esclarecer 

se foram pagos os honorários advocatícios, conforme decisão de folha 

370.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19913 Nr: 4-16.2003.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ANTONIO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA 

GOMES - OAB:9.641-B

 Vistos.

Decisão- Determinação.

Proceda-se com a atualização das custas processuais dos presentes 

autos.

Tendo em vista a sentença de fls. 413, com trânsito em julgado (fls. 417) 

intime-se a parte embargada para comprovar o pagamento das custas 

processuais, no prazo de 10 (dez) dias.

Com o pagamento das custas, não havendo demais requerimentos das 

partes, arquivem-se os autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41692 Nr: 376-37.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 560 de 755



Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RENATO SOARES, MARIA CARMEM FREITAS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, III, “b” do CPC.Dê-se ciência ao Ministério Público.Sem condenação em 

honorários.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, do 

CPC.Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao arquivamento dos 

autos, com as respectivas anotações, averbações e comunicações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34591 Nr: 342-67.2015.811.0110

 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: CÍCERO AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VANDERLEI BARBOSA DA 

SILVA, WANDERLEY VILELA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICE KELLY VARELA PEREIRA 

- OAB:14.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 24-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 27/34, visto que serão 

analisados nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 26) da sentença de fls. 24/24-v, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39509 Nr: 1363-10.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIOMAR LOURENÇO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAR SOBREO A PERICIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36808 Nr: 530-26.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARQUES DE LIMA QUIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade a Sra. RITA MARQUES DE LIMA QUIRINO, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo 

(10/06/2016), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 

48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC.Concedo o pedido de tutela urgência, por tratar-se de 

verba alimentar, para determinar ao Requerido que implante o benefício 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no 

valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 

(dez mil reais).As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a 

partir da citação. A correção monetária será aplicada em conformidade 

com a Lei n. 6.899 /81 e legislação superveniente, de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça 

Federal, observados os termos do julgamento final proferido na 

Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. 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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30680 Nr: 445-45.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALY SANTOS VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHÃES - 

OAB:8988-MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 80-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 89/90, visto que já analisados 

nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 82) da sentença de fls. 80/80-v, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31506 Nr: 1274-26.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVB, RRVN, NSV, WVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 84-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 87/94, visto que já analisados 

nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 86) da sentença de fls. 84/84-v, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 345-90.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY SANTOS VILELA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 74-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 77/84, visto que já analisados 

nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 76) da sentença de fls. 74/74-v, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41616 Nr: 339-10.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): PDRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de folha 27; assim, determino a retirada da restrição 

“segredo de justiça” nos autos.

Logo após, dê-se cumprimento à decisão de folha 25/26.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39793 Nr: 1468-84.2017.811.0110

 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: IPDN, JPPDN, ADCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Homologação de Transação.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos movida por ISABELA PINHEIRO DO 

NASCIMENTO e JOÃO PEDRO PINHEIRO DO NASCIMENTO, representados 

pela genitora APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO em face de 

LUCIANO PINHEIRO DA SILVA.

Com a inicial, juntaram documentos de fls. 04/18.

Em audiência de conciliação às fl. 29/29-v, as partes firmaram acordo, 

com o escopo de colocar fim na presente lide.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela homologação do 

acordo.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório necessário.

Decido.

Tratando-se de direito disponível das partes a composição é o melhor 

caminho para a solução dos conflitos, neste norte, a homologação do 

acordo entabulado é medida de direito que se impõe.

Desta forma, necessário se faz a homologação do acordo entabulado 

pelas partes, para que dele surtam os efeitos legais e jurídicos entre os 

demandantes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre 

as partes, conforme descrito às fls. 29/29-v dos autos, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos.

 Assim, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.

Sem custas remanescentes, à luz do art. 90, §3°, do CPC.

Sem honorários sucumbenciais, diante da consensualidade.

Certifique-se o trânsito em julgado, e após, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41701 Nr: 381-59.2018.811.0110

 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: JOSIANE PEREIRA MOREIRA SABINO, MARCOS 

MOREIRA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 200 e art. 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO os termos do acordo de 

alimentos, guarda e visita em relação ao menor MAIKY PEREIRA 

MAGALHÃES submetido à apreciação jurisdicional pelos autores às folhas 

04/07, consecutivamente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Custas suspensas, nos termos do art. 98, §3°, 

do CPC.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32434 Nr: 174-02.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do 

art. 85, §3°, I, do CPC.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se.Transitada 

em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38361 Nr: 705-83.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Registre. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41343 Nr: 198-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ZELIA MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER, MARCIENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Trata-se de ação de regulamentação de 

guarda e visita proposta pela Sr.ª Zélia Martins Barbosa em desfavor de 

Clebson José Rosa Mendes e Marciene Rosa da Silva. Na presente 

solenidade os requeridos informaram que procuraram os meios legais e 

que possuem uma sentença de procedência nos autos do processo de 

adoção, constatando tratar-se do código 23187. Dessa forma, foi 

requerida a extinção dos feitos, diante da coisa julgada nos autos 

supracitado. É o relatório, fundamento e decido. Diante da presença da 

coisa julgada em relação ao tema posto em juízo, necessária a extinção 

dos feitos sem resolução do mérito. Ante o exposto, julgo extinto o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, entretanto 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. P. R. I. C.

Diante da nomeação do Dr. Willian Gonçalves Lino de Oliveira, OAB/MT – 

20511, para o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 0,5 (meio) 

URH, nos termos da Tabela da OAB/MT, devendo ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a competente certidão 

da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

Diante da nomeação do Dr. Marcelo Batista de Faria, OAB/GO– 48315, 

para o ato, fixo os honorários advocatícios no valor de 6 (seis) URH, nos 

termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 19.1), devendo ser custeado 

pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a competente 

certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro no art. 4º do 

Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38507 Nr: 795-91.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder a aposentadoria rural por 

idade ao Sr. ANTONIO OLIVEIRA, na base de um salário mínimo mensal, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (19/04/2017), o que faço com 

fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal 

n. 8.213/91. E, por conseguinte, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. 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.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35993 Nr: 166-54.2016.811.0110

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABN, VALDIRENE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY VILELA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 88-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 91/98, visto que já analisados 

nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 90) da sentença de fls. 88/88-v, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35463 Nr: 847-58.2015.811.0110

 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: VBN, PABN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVB, RRVN, NSV, WVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 82-v.

Tendo em vista a carta precatória expedida às fls. 86, acerca do 

cumprimento da determinação do item ‘2’, das fls. 80-v, solicite-se da 

comarca deprecada informações acerca do cumprimento.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 88/93 e 106/107, visto que já 

analisados nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Com a juntada das informações, tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 

84) da sentença de fls. 88/88-v, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35995 Nr: 167-39.2016.811.0110

 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: PABN, VALDIRENE BRITO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY VILELA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 53-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 61/62, visto que já analisados 

nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 54) da sentença de fls. 53 e 

verso, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31155 Nr: 920-98.2013.811.0110

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALY SANTOS VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Vistos.

Primeiramente junte-se aos autos a manifestação do Ministério Público, 

conforme determinação de fls. 116-v.

Deixo de conhecer dos pedidos de folhas 119/126, visto que já analisados 

nos autos Código 31276 (Ação de Inventário).

Tendo em vista o trânsito em julgado (fls. 118) da sentença de fls. 

116/116-v, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41534 Nr: 304-50.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Homologo a desistência da inquirição da 

testemunha acima referira. Declaro encerrada a instrução. A douta defesa 

roga pela revogação da prisão ´preventiva do acusado Gonçalo Pereira de 

Souza Neto, com a rimo na situação de ter sido encerrada a instrução 

processual. Instado a se manifestar o Ministério Público entende a inda 

presente os fundamentos da prisão preventiva, mormente a garantia da 

ordem publica, trazendo com o pedido subsidiário a aplicação de 

cautelares diversas da prisão. É o relatório. Fundamento e Decido. Ao 

compulsar os autos percebo que a prisão preventiva do acusado foi 

calcada na garantia da ordem publica, diante da vasta ficha de atos 

infracionais supostamente cometidos pelo acusado, conforme códigos: 

37519; 38185; 38180; 36518; 41063; 36984; 38193, conforme se infere na 

decisão de fls. 76/78-v. Sobreleva ponderar que atos infracionais 

supostamente praticados não serve como antecedentes penais, 

entretanto não podem ser ignorados para analise da prisão cautelar, afim 

de aferir o risco a garantia da ordem publica. Nesse viés, percebe-se que 

não foi trazido pela defesa qualquer situação que evidenciasse a 

modificação do descrito na decisão alhures referida, por isso, presente a 

clausula rebus sic stantibus. Ademais, não há falar em excesso de prazo, 

uma vez que a instrução já se findou. Posto isso, mantenho a prisão 

preventiva de Gonçalo Pereira de Souza Neto, como garantia da ordem 

publica. Dando seguimento ao processo, determino a intimação das partes 

para alegações finais sucessivas, no prazo de 05 (cinco) dias a começar 

pelo Ministério Público. Em seguida, volte os autos conclusos para 

prolação de sentença. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34889 Nr: 495-03.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA, SUELY A. FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITTO DI MIGUELI, ESPOLIO DE EDSON 

NOLASCO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, TIAGO BORGES DE OLIVEIRA - OAB:164.300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT, EDSON AZOLINI - OAB:3094

 (...) DO PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO (...) Ante a 

fundamentação exposta, não existindo nulidade processual a ser 

declarada, INDEFIRO o pedido de folhas 387/389. DO PEDIDO DE 

MAJORAÇÃO DA MULTA Trata-se de pedido de majoração da multa fixada 

às fls. 424/425 por suposto descumprimento da liminar deferida em 

06.09.2017, na qual consta que as partes requerentes, bem como o 

funcionário a ser indicado por estes, teriam autorização para adentrar e 

permanecer no imóvel objeto do litigio. Observa-se que a indicação nos 

autos do referido funcionário ocorreu somente na data de 22.02.2018 (fls. 

424), assim, por ora, indefiro o pedido de majoração da multa. Determino a 

intimação do requerido, com o escopo de que autorize o acesso ao imóvel 

objeto da lide à pessoa de DEIVID FERNANDES DE JESUS, qualificado na 

petição de fls. 424, conforme decisão liminar de folhas 403/405, sob pena 

da incidência da multa já fixada. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Tendo 

por base o princípio da celeridade processual, intimem-se as partes para 

que se manifestem sobre o interesse de produção de demais provas, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no 

julgamento antecipado da lide. Expirado o prazo, certifique-se e voltem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32069 Nr: 1813-89.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINA ALBINA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DE MATO GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pelas partes (fls. 135 e 147).

 Assim, nos termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como 

perito da causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de 

Barra do Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: 

blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias para juntada das fichas financeiras do 

período de 1993/1994, conforme requerido ao final das fls. 147.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 25842 Nr: 865-55.2010.811.0110

 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: AMA, AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademar Paula da Silva Júnior - 

OAB:31.968, AYRES FURQUIM CABRAL JUNIOR - OAB:9.022/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação das partes, para, no prazo de 05 dias, se 

manifestarem em relação ao relatório de estudo psicossocial de fls. 

134/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23627 Nr: 1186-61.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB, PF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVES MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420SP, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:/ MT 18603/B, GUSTAVO AMANTO PISSINI - OAB:13842-A, 
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123-PR, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora, para, no prazo de 15 dias, 

apresentar a guia de pagamento das custas e taxas judiciais para 

distribuição da carta precatória, conforme informação de fl. 221.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38681 Nr: 914-52.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da não realização da perícia 

médica e do estudo socioeconômico determinados às folhas 55/55-v, 

defiro o pedido de folha 63 e, por conseguinte, cancelo a presente 

solenidade. Remetam-se os autos à secretaria, a fim de que seja dado 

seguimento a decisão de folhas 55/55-v. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41063 Nr: 60-24.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIEL ALVES FERREIRA, SANDRO LUCIO 

CHAVEIRO DE LIMA, GONÇALO PEREIRA DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 REVOGO a prisão preventiva de Josiel Alves Ferreira, qualificado nos 

autos, substituindo a prisão pelas seguintes medidas cautelares: 1 – 

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR 

SUAS ATIVIDADES ATE O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS;2 – PROIBIÇÃO DE 

FREQUENTAREM BARES, BOATES e CONGÊNERES;3 – PROIBIÇÃO DE 

AUSENTAR-SE POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS DA COMARCA SEM 

AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO;4 – PROIBIÇÃO DE ALTERAR SEU ENDEREÇO 

DE RESIDÊNCIA SEM COMUNICAR O JUÍZO PREVIAMENTE;DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.A Audiência de instrução e julgamento foi 

redesignada para o dia 19 de Junho de 2018, às 08h30min (horário de 

Cuiabá/MT).INTIMEM-SE os réus, seu(sua) patrono(a) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, para comparecem à audiência supra designada. 

Deliberações Finais:EXPEÇA-SE alvará de soltura ao acusado Josiel Alves 

Ferreira, o qual deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro 

motivo deva permanecer preso. Deverá o Sr. Oficial de Justiça intimar o 

acusado sobre a data da audiência acima referida e adverti-lo acerca das 

condições assumidas no momento do cumprimento:1 – COMPARECIMENTO 

MENSAL EM JUÍZO PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES 

ATE O QUINTO DIA ÚTIL DO MÊS;2 – PROIBIÇÃO DE FREQUENTAREM 

BARES, BOATES E CONGÊNERES;3 – PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE POR 

MAIS DE 08 (OITO) DIAS DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO;4 

– PROIBIÇÃO DE ALTERAR SEU ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA SEM 

COMUNICAR O JUÍZO PREVIAMENTE;Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público.Campinápolis – MT, 23 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27277 Nr: 1001-18.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BENTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, intime-se a executada para pagar o débito (fls. 80/89), no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC . Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Retifique-se na capa dos 

autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, devendo constar “Cumprimento 

de Sentença”. Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27266 Nr: 990-86.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARQUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, intime-se a executada para pagar o débito (fls. 90/99), no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC . Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Retifique-se na capa dos 

autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, devendo constar “Cumprimento 

de Sentença”. Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27237 Nr: 961-36.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 1003-85.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENCAR CAMBAÚVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27295 Nr: 1019-39.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, intime-se a executada para pagar o débito (fls. 75/84), no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC . Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Retifique-se na capa dos 

autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, devendo constar “Cumprimento 

de Sentença”. Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27291 Nr: 1015-02.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO ALVES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, intime-se a executada para pagar o débito (fls. 76/85), no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC . Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Retifique-se na capa dos 

autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, devendo constar “Cumprimento 

de Sentença”. Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27306 Nr: 1030-68.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27288 Nr: 1012-47.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEMI RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27240 Nr: 964-88.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA GALVÃO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27283 Nr: 1007-25.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO CESAR RODRIGUES TIETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 566 de 755



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83502 Nr: 730-31.2014.811.0101

 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 SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANTÔNIO LIESENFELD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte exequente, 

para manifestar-se acerca da carta precatória de citação negativa de fls. 

46, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80112 Nr: 418-26.2012.811.0101

 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 SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRACODATA CONTABILIDADE E 

ADMINISTRAÇÃO LTDA, LEANDRO BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de reiterar a intimação do advogado do 

exequente para informar se o acordo homologado nos autos foi cumprido 

ou requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 100303 Nr: 7-70.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA MARQUES DA ROSA, KARINA 

MARQUES DA ROSA, JHONATAN APARECIDO DA SILVA OLIVEIRA, 

ALESSANDRO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, MARCOS VINICIUS BORGES - OAB:21927/O

 Certifico a juntada de Ofício nº 1105/18/crime, oriundo da Vara Única da 

Comarca de Três Marias/MG, informando a distribuição da Carta Precatória 

com a finalidade de Interrogatório de Jhonatan Aparecido da Silva Oliveira( 

Sob nº 005818001105-6), bem como a designação de Audiência de 

Interrogatório para o dia 29/06/2018, às 10:00hs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82062 Nr: 1252-92.2013.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP, RRMP, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO GOUVEIA 

DE ASSIS, para devolução dos autos nº 1252-92.2013.811.0101, 

Protocolo 82062, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83194 Nr: 491-27.2014.811.0101

 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: ZENADIR FERREIRA, DAMARES ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, JOSÉ ALVES 

RODRIGUES, JOÃO JUNIOR IGNÁCIO COSTA, CÉSAR GOLIN, Marly Ines 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista á parte autora para 

manifestar-se acerca da carta de citação do confinante Cesar Golin 

devolvida (fls. 55), requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 84078 Nr: 1141-74.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TABORDA LEME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, em 

razão da falta de contestação e manifestação da parte requerida, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista á parte autora para 

manifestar-se nos requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50449 Nr: 1410-26.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL SOKOLOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI FÁCIL CODOPEL COMPRA ADJUNTA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476, Elisabete Ap. da Silveira Araújo da Silva - OAB:MT8431

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da devolução da carta 

precatória de fls. 88, sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51712 Nr: 1092-09.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE RISSI MIOTO - EPP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 567 de 755



 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT, WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, 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 penhorado via sistema Renajud de fls. 

52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51522 Nr: 907-68.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI QUETHERMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da certidão de decurso 

de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 906-83.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI QUETHERMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI LIESENFELD RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da certidão de decurso 

de prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 740-85.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ADYR SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VIEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do Mandado de Penhora 

negativo de fls. 47/49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51942 Nr: 1319-96.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAROESTE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca do Mandado de Penhora 

negativo de fls. 45/46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44340 Nr: 125-03.2005.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE SASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da carta devolvida de fls. 

70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50783 Nr: 167-13.2009.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

RONALDO MIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FERREIRA - ME, DARCI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 019/2009 (Id. 50783)

Ação de cobrança

Requerente: CACIQUE MATERIAIS PARA CONSRUÇÃO LTDA - ME

Requerido: DARCI FERREIRA - ME

Vistos.

SENTENÇA

1. Diante das informações de que não foram encontrados bens 

penhoráveis, com fundamento no § 4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95, 

julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, autorizando a 

devolução dos documentos do Exeqüente, se requerido.

2. No mais, expeça-se certidão de dívida, conforme requerido à fl. 73, pelo 

valor atualizado da dívida.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

4. Oportunamente, arquive-se.

5. Demais diligências necessárias.

Cláudia, 15 de janeiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62959 Nr: 353-82.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a ordem de preferência do art. 11 da Lei n. 6.830/80, bem 

como o lapso temporal transcorrido entre a data da constrição e a 

hodierna, ACOLHO a recusa da Fazenda Pública quanto aos bens 

oferecidos à penhora às fls. 41.

Outrossim, DEFIRO petitório de fls. 44 para determinar, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 
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executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE para a parte exequente 

se manifestar no que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89058 Nr: 2309-60.2018.811.0105

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

Cumpra-se a última decisão proferida por este Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 79-84.2014.811.0105

 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: KASR, FMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Arnold - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o advogado da parte autora não teve acesso aos 

autos, o que impossibilitou qualquer manifestação, DEVOLVO o prazo 

recursal.

Ademais, INTIME-SE a parte autora para apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77108 Nr: 597-69.2017.811.0105

 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: FMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito à publicação de matéria a imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte autora acerca do inteiro teor da sentença de ref. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88853 Nr: 2179-70.2018.811.0105

 AÇÃO:  Re laxamen to  de  P r i são ->L ibe rdade ->Med idas 

Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CARLOS DE MORAIS - 

OAB:25598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Haja vista a decisão proferida por este magistrado nos autos de Cód. 

85413 (autos principais em que tramita a ação penal), por meio da qual se 

declarou suspeito para julgar o caso, por consectário lógico, a suspeição 

também se irradia para este incidente.

 Nesta senda, faço averbar a minha suspeição para atuar no feito, 

aplicando ao caso, por analogia, o art. 145, § 1º, do CPC.

ENCAMINHEM-SE imediatamente os autos para o Magistrado substituto 

desta Comarca, sem prejuízo das providências de praxe.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88001 Nr: 1633-15.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): VALERIA MINEIRO DE SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A contra VALÉRIA MINEIRO DE SOUZA DE 

OLIVEIRA.

À ref.05 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que o réu sequer foi citado para integrar 

o polo passivo, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para 

fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 87638 Nr: 1387-19.2018.811.0105

 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: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANIMAD COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19.171/MS, RENAN FERREIRA BORBA - OAB:20.465/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para recolher custas relativas à presente ação, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61608 Nr: 677-09.2012.811.0105

 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: Luiz Selestino Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Jobé Barreto de Oliveira - OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, e o que mais consta nos autos, ausente o prévio requerimento 

administrativo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do 
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art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.CONDENO o autor ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, isentando-o, de tal pagamento, eis que beneficiário da 

Justiça Gratuita.Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.Colniza/MT, 31 de julho de 2017. 

Ricardo Frazon Menegucci Juiz Substitutoc

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77414 Nr: 771-78.2017.811.0105

 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: MRDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, diante da falta de interesse processual na modalidade 

adequação, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de mérito.CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários de sucumbência.DESCABE 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, procedendo-se com as baixas e 

anotações de praxe.P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33053 Nr: 1177-98.2009.811.0099

 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: APARECIDA CIRINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto ao laudo de fls. 247/248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33027 Nr: 1184-90.2009.811.0099

 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: JOSE RIBEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora para que apresente 

alegações finais ou requerimento no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79765 Nr: 845-19.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR MOULAZ ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Busca e Apreensão ajuizada por BRADESCO Administradora 

de Consórcios LTDA contra Ana Lúcia Basegio, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Antes mesmo do recebimento da Inicial, a parte-autora peticionou 

informando a desistência da demanda e requerendo, portanto, a extinção 

do feito, posto que o requerido pagou o débito.

Vieram os autos conclusos.

II FUNDAMENTAÇÃO

Verifica-se que a parte autora manifestou pela desistência da ação.

Desta forma, 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 se 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 (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, nos termos do artigo 

90 do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Publicar.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 21 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80892 Nr: 1661-98.2018.811.0099

 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: NAFE MADEIRAS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFERE-SE PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, isto para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica à parte-autora EM RELAÇÃO À FATURA 

OBJETO DESTE PROCESSO.No mais, observando-se o artigo 334 do CPC, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 22.06.2018, às 09h30, na 

sala de audiências de CONCILIAÇÃO DO FÓRUM DESTA COMARCA.IV 

DISPOSIÇÕES FINAISPor fim, à SECRETARIA para:1.INTIMAR a 

parte-autora da presente decisão, bem como para comparecer à audiência 

de conciliação;2.CITAR a parte-requerida para:(a)ciência da presente 

decisão e que SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA À PARTE-AUTORA EM RELAÇÃO À FATURA OBJETO 

DESTE PROCESSO;(b) Comparecer à audiência e que, após a audiência 

(comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para responder (inclusive 

contestar), podendo incorrer nos efeitos da revelia, previstos no artigo 

344 do CPC.3.Havendo na contestação fatos modificativos ou extintivos 

de direito (art. 350, do CPC), VISTAS à parte-autora para, querendo, 

impugnar a contestação;4.Após, conclusos. Intimar.Cumprir.Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 22 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74614 Nr: 1883-03.2017.811.0099
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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: ARTEMIO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.060,90 (Um mil e sessenta reais e noventa centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 11. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 530,45 ( Quinhentos e trinta reais e quarenta 

e cinco centavos), para o recolhimento das custas e R$ 530,45 ( 

Quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) para fins da guia 

de Taxas. 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 Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74615 Nr: 1884-85.2017.811.0099

 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: RENATO ANTONIO ARGENTON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.060,90 (Um mil e sessenta reais e noventa centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 11. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 530,45 ( Quinhentos e trinta reais e quarenta 

e cinco centavos), para o recolhimento das custas e R$ 530,45 ( 

Quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) para fins da guia 

de Taxas. 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 Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74616 Nr: 1885-70.2017.811.0099

 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: JOÃO FAI NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.060,90 (Um mil e sessenta reais e noventa centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 11. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 530,45 ( Quinhentos e trinta reais e quarenta 

e cinco centavos), para o recolhimento das custas e R$ 530,45 ( 

Quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) para fins da guia 

de Taxas. 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 Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74613 Nr: 1882-18.2017.811.0099

 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: IVO ENO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE SENFF - 

OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.060,90 (Um mil e sessenta reais e noventa centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 11. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 530,45 ( Quinhentos e trinta reais e quarenta 

e cinco centavos), para o recolhimento das custas e R$ 530,45 ( 

Quinhentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos) para fins da guia 

de Taxas. 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 Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no 

protocolo geral de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64975 Nr: 164-54.2015.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJdSN, CRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CRUZ - 

OAB:17914/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA às partes autoras, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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8.890,49 (Oito mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove 

centavos ), a que foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 25. 

Este valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 4.526,80 ( Quatro mil e 

quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), para o recolhimento 

das custas e R$ 4.363,70 ( Quatro mil e trezentos e sessenta e três reais 

e setenta centavos) para fins da guia de Taxas. 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 Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia da guia 

e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, das partes autoras dos autos, junto a dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da 

CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71348 Nr: 2358-90.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

12.520,14 (Doze mil e oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e 

nove centavos ), a que foi condenado nos termos da r. sentença de Ref: 

15. Este valor deverá ser lançado separado, sendo R$ 6.341,62 ( Seis mil 

e trezentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), para o 

recolhimento das custas e R$ 6.178,52 ( Seis mil e cento e setenta e oito 

reais e cinquenta e dois centavos) para fins da guia de Taxas. 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 

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral 

de Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome 

e/ou CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67467 Nr: 8-32.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO SEMLER E DILMA A. DE CAMPOS SEMLER, 

DILMA ALBERTINA DE CAMPOS SEMLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, 

fica devidamente INTIMADA as partes autoras, para que efetue, no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref: 22. Este valor deverá ser 

lançado para o recolhimento das 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 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

o Boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

paga (cópia da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de 

Fórum aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Fica vossa senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e 

CPF, das partes autoras dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79959 Nr: 965-62.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIAMS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado da parte autora para que recolha o 

valor da diligência do Oficial de Justiça por meio do sistema CPD.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45896 Nr: 454-02.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusmar dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Moisés Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 Certifico que o recurso de apelação de ref. 47 foi protocolado 

tempestivamente. Outrossim, nos termos do Prov. 56/2007 CGJ-MT, intimo 

a parte requerente para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50043 Nr: 2189-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeniffer Rafaella Pontes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/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.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50128 Nr: 2248-58.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA DAS GRAÇAS GERALDINO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 
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INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/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.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32886 Nr: 1557-83.2013.811.0034

 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: NILVADA MIRANDA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 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 Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50107 Nr: 2229-52.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 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 juntada de ofício 

de ref.62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49747 Nr: 2054-58.2017.811.0034

 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): Josair Jeremias Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - OAB:15345, 

RONY DE ABREU MUNHOZ - OAB:11972

 Visto etc.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (ref: 34), contra decisão de Ref: 22 que 

deixou de determinar seja oficiado ao Banco Bradesco para que informe, 

pormenorizadamente, a respeito da retenção e não repasse de valores 

destinados ao pagamento de empréstimo consignado em folha de 

pagamento os servidores municipais de Dom Aquino, cujos valores não 

estão sendo repassados à agencia bancária e, para que informe se o 

período de atraso, a Prefeitura Municipal de Dom Aquino arcou com 

encargos e qual o valor total destes, em razão de negativa da referida 

instituição.

 Ao fim, pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a 

omissão apontada.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Os presentes embargos de declaração merecem conhecimento e 

julgamento.

 De elementar conhecimento que, de acordo com os alicerces em que se 

suplanta a tessitura organizacional implementada no ordenamento jurídico, 

os embargos de declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, 

franqueado à parte interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator 

da decisão interlocutória, sentença ou acórdão, para que complete o 

provimento jurisdicional, quando omisso ponto fundamental, o esclareça 

em seus pontos obscuros — obscuridade nas razões desenvolvidas — 

ou, finalmente, promova reparações ou elimine eventuais contradições 

traçadas entre a fundamentação e a conclusão que porventura padeça.

Em síntese, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de 

declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades ou 

contradições que a redação do texto do provimento jurisdicional 

eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter substitutivo da 

decisão, mas, na verdade, integrativo. Interpretação do art. 545 do CPC.

Ao discorrer a respeito desses requisitos, FREDIE DIDIER JR. e 

LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA esclarecem, de maneira simples 

e clara, qual o entendimento a respeito de cada um destes:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um 

pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes [...]; c) 

ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício 

pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes. A 

decisão é obscura quando ininteligível, quer porque mal redigida, quer 

porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão 

judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem 

embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é 

contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal 

exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a 

decisão. (Curso de direito processual civil, v. 3. Salvador: Juspodivm, 

2008.p. 177).

Não se desconhece que, excepcionalmente, os embargos de declaração 

podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da decisão, na 

medida em que reste evidenciada a necessidade de se perquirir 

determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto vergastado 

ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de prequestionamento de 

questão constitucional ou federal. Podem, de fato, outrossim, desfrutar de 

efeitos infringentes, na hipótese factual em que a modificação do julgado 

decorre, como consequência etiológica necessária, do próprio provimento 

dos embargos — ou seja, como consectário lógico da correção do erro 

material manifesto, do suprimento da omissão, do esclarecimento da 

omissão ou da extinção extirpação da correção.

Todavia, os embargos de declaração jamais, em hipótese alguma, podem 

ser manejados com o intuito exclusivo ou ainda que velado de modificar o 

julgado e, assim, viabilizar o reexame da matéria, sob pena de admitir-se, 

em descompasso com a estrutura normativa que norteia a matéria, desvio 

da função jurídico-processual desta modalidade do recurso.

Analisando atentamente os autos é possível afirmar que os presentes 

embargos de declaração merecem ser acolhidos, eis que existente a 

omissão apontada pela parte embargante, uma vez que proferida decisão 

de concessão antecipação de tutela (Ref: 4), bem como decisão de 

recebimento da Ação Civil Pública sem constar a determinação de 

expedição de ofício à instituição Banco Bradesco.

Assim, ACOLHO os presentes declaratórios, eis que verificada a omissão 

no decisum prolatado.

 Por corolário, altero a decisão de Referência 4, tão somente para sanar a 

omissão contida, e DETERMINO a expedição de ofício ao Banco Bradesco, 

pessoa jurídica de direito privado, no Departamento Jurídico – Regional 

Cuiabá-MT, na rua Barão de Melgaço, 1º andar, nº 3475, Centro, 

Cuiabá-MT, CEP 78005-908, para que informe, por meio de seu 

representante legal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do 

recebimento do AR, pormenorizadamente, a respeito da retenção e não 

repasse de valores destinados ao pagamento de empréstimo consignado 

em folha de pagamento dos servidores municipais de Dom Aquino, cujos 

valores não estão sendo repassados à agencia bancária – e para que 

informe, ainda, se no período de atraso, a Prefeitura Municipal de Dom 

Aquino arcou com encargos e qual o valor total.

No mais, permanece inalterada a decisão.

P.R.I. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 15 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 36696 Nr: 1580-92.2014.811.0034

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Targus Rodrigues Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1580-92.2014.811.0034 – CÓDIGO 36696

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministerio Público Estadual

PARTE REQUERIDA: Targus Rodrigues Justino

INTIMANDO(A, S): Autor do fato: Targus Rodrigues Justino, RG: 

2216187-2 SSP/MT, Filiação: Ademilson Rodrigues de Souza e Marta 

Helena Justino, data de nascimento: 19/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Dom Aquino-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Vila Ituberaba, Cidade: 

Dom Aquino-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/12/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: I N T I M A Ç Ã O da parte acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos 

e a seguir transcrita.

 DESPACHO/DECISÃO: Processo nº 1580-92.2014.811.0034 - Código 

36696 - VISTOS, ETC. Em vista da certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 

32, dando conta que a vítima não foi localizada para ser intimada da 

sentença proferida às fls. 27/28, defiro o pedido do Ministério Público e 

determino a intimação da ofendida por meio de edital, com prazo de 20 

(vinte) dias. Após, com o trânsito da decisão, certifique-se e arquivem-se 

os autos. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 19 de março de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito.

SENTENÇA: Código: 36696 - VISTO, Trata-se de ação de medidas 

protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), interposta por LORIENE 

SANTOS CAMARGO em face de TARGUS RODRIGUES JUSTINO, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe. Em síntese, as medidas protetivas 

foram deferidas na data de 22/12/2014. Em seguida, as partes foram 

devidamente intimadas. É o relato. DECIDO. É sabido que a medida 

protetiva possui caráter cautelar. Assim, presta-se a resguardar a vítima 

de futuras agressões perpetradas por pessoas de seu íntimo 

relacionamento. Nesse sentido, as cautelares necessitam de fumus boni 

iuris e periculum in mora. No caso epigrafado, não se fazem mais 

presentes os requisitos acima delineados, que outrora estavam presentes, 

diante do lapso temporal perpetrado entre o deferimento das medidas 

protetivas e a presente data, bem como por terem sido elas satisfativas à 

vítima, sob pena de sua manutenção tornar-se indefinidamente ad 

eternum. Portanto, torna-se inócua a manutenção da tutela emergencial. 

Neste sentido, trago à baila jurisprudência de Tribunais Estaduais: 

HABEAS CORPUS - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR-LHES CARÁTER DEFINITIVO - 

NATUREZA CAUTELAR - DISTINÇÃO ENTRE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA E MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS PELO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - 

DESCUMPRIMENTO A ENSEJAR O DECRETO PRISIONAL - 

IMPOSSIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA. 1- As Medidas Protetivas não 

devem durar ad eternum e, assim não há que se falar na aplicação do 

instituto da decadência. 2- No contexto, tendo em vista que a suposta 

vítima não exerceu o seu direito de representação e transcorrido mais de 

dois anos da data em que lhe foram conferidas Medidas Protetivas, não há 

o que se falar em descumprimento das mesmas a ensejar o Decreto 

Prisional do paciente, valendo o registro de que nada impede venha 

requerê-las novamente se houver justa motivação. 3- Existe uma grande 

diferença entre Medidas Protetivas de Urgência com as Medidas 

Cautelares previstas no Código de Processo Civil, sendo que no âmbito do 

Direito Penal as primeiras não podem ser definidas como Medidas 

Cautelares Satisfativas, uma vez que podem ser substituídas a qualquer 

tempo ou até mesmo revogadas. (...) (TJ-MG - HC: 10000130159783000 

MG , Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 18/06/2013, Câmaras 

Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/06/2013). Com 

estas considerações, entendo que as medidas protetivas perderam seu 

objeto, de modo que as restrições severas ao direito de ir e vir do réu 

devem ser revogadas. Consigno que nada impede a vitima de novamente 

requerer as medidas protetivas de urgência se houver justa motivação. 

Diante do exposto, REVOGO as presentes medidas protetivas e ante a 

cessação de sua necessidade, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Posto isto, julgo prejudicado o pedido de readequação das 

medidas protetivas. Tomem-se as seguintes providências: 1) 

Encaminhe-se cópia da presente sentença à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil e ao Destacamento da Polícia Militar desta Comarca; 2) Intimem-se as 

partes, cientificando a vítima de que nada a impede de requerer novas 

medidas protetivas, havendo justa motivação; 3) Dê-se ciência ao 

Ministério Público. 4) Por fim, com o trânsito em julgado, arquive-se autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se. Dom Aquino – MT, 16 de 

outubro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti - Juíza de Direito. Eu, 

Marli Ribeiro Santos -Técnica Judiciária, digitei.

 Dom Aquino - MT, 15 de abril de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-58.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Real Cred (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 

1000130-58.2018.8.11.0034 Parte Autora: LUIZ OLIVEIRA ALVES Parte 

Ré: REAL CRED Vistos etc. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Por outro lado, 

denoto que há pedido do autor pela antecipação dos efeitos da tutela, 

ansiando que a requerida abstenha-se de efetuar descontos em seu 

benefício perante o INSS. Assim, destaco que os requisitos para a 

concessão do pedido (fumus boni iuris e periculum in mora) encontram-se 

insculpidos no art. 300 do CPC, 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. 

Neste caso, no entanto, não vislumbro a presença de nenhuma das 

condições referidas. Em verdade, o requerente alega ter feito um 

empréstimo com a empresa ré e que mesmo cancelando o negócio jurídico 

entabulado os descontos em seu benefício permanecem, todavia não 

juntou o contrato aos autos ou qualquer outra prova do negócio realizado. 

Ausente o documento, impossível conhecer os termos das obrigações 

assumidas pelas partes e prejudicada a análise acerca da probabilidade 

do direito do requerente. Ademais, o extrato bancário juntado autor não 

demonstra nenhum desconto no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 

não corroborando com suas declarações. Além do mais, não obstante o 

teor dos e-mails enviados pela representante da empresa ré, eis que 

declaram que o requerente realmente pediu para “cancelar” os 

empréstimos feitos e ainda citam a existência de descontos, lá também há 

informação de solicitação ao INSS da baixa dos descontos (conforme o 

e-mail de 08/02/2018) e que os descontos foram cessados (conforme o 

e-mail de 03/04/2018). Como se não bastasse tais fatos, o requerente 

afirmou que foram descontadas 08 (oito) parcelas, o que indica que há 08 

(oito) meses já vinha convivendo com os descontos em seu benefício, 

revelando a ausência de urgência do caso e, consequentemente, do 

periculum in mora. Desta forma, ausentes os requisitos legais, outra 

alternativa não há se não o indeferimento do pedido de antecipação de 
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tutela. Ante ao exposto, INDEFIRO, neste momento processual, o pedido de 

concessão da tutela de urgência antecipada. Por outro lado, determino a 

realização de audiência de conciliação, a ser designada pela secretaria 

dos Juizados Especial. Após, CITE-SE o representante da requerida a 

respeito da presente ação, bem como o intime para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja acordo, a requerido tem o 

prazo de cinco dias, a contar da audiência, para apresentar sua 

contestação, sob pena de revelia. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Dom Aquino/MT, 22 de maio de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-97.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE FARIAS AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. RECEBO o recurso protocolado, eis que 

tempestivo, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) 

dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-92.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. RECEBO o recurso protocolado, eis que 

tempestivo, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) 

dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-92.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, nos 

termos do artigo 98 do CPC. RECEBO o recurso protocolado, eis que 

tempestivo, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 

Intime-se o recorrido para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) 

dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74077 Nr: 508-53.2015.811.0093

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO PEREIRA ITADMIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAORU OTOMURA, MATSUBARA YATAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO o transcurso do prazo do edital de citação dos eventuais 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos de fls. 75. Em ato 

contínuo, IMPULSIONO os autos para intimar a parte autora, em nome de 

seu advogado, para se manifestar acerca das certidões de fls. 80 e 92 

dos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79834 Nr: 1088-15.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FIDEL TROCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099

 Impulsiono os autos para INTIMAR as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018 as 14:30 horas, 

devidamente acompanhada de seus advogados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80798 Nr: 1657-16.2017.811.0093

 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): GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Vistos,

Tendo em vista a Petição retro redesigno a presente audiência para o dia 

08 de setembro de 2018, as 14h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80798 Nr: 1657-16.2017.811.0093

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810

 Vistos,

Tendo em vista a Petição retro redesigno a presente audiência para o dia 

08 de outubro de 2018, as 14h00min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83062 Nr: 521-47.2018.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSON BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Pauli Gonçalves - 

OAB:14286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Aprigio da Silva 

Sales - OAB: 16.217

 Certifico a tempestividade da contestação apresentada às fls. 77/84, haja 

vista que esteve o Requerido presente à audiência de conciliação do dia 

09/05/2018, saindo desta devidamente intimado a apresentar sua 

contestação, caso em que a protocolou em 22/05/2018.

Certificado isso, IMPULSIONO os autos para intimar a parte Autora para, 

querendo, apresente impugnação à constestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50463 Nr: 361-66.2011.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR POSSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Rafael Guido Zick, Marcos Souza dos 

Santos, Valdemar Antonio Leal, Daltro Erthal Barbosa, Antonio Grode

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana C. Ropelli Huck - 

OAB:MT/8.593, JONAS J. F. BERNARDES - OAB:MT/8.247-B, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERESINHA APARECIDA 

BRAGA MENEZES - OAB:6972/MT

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fls. 648, bem como tendo em vista o contido em 

portaria juntada às fls. 649/651, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

proceda ao cumprimento da ordem judicial de fls. 628, observando que 

primeiramente deverá ser expedido o competente mandado de 

reintegração de posse, e posteriormente será oficiado a Autoridade 

Policial para efetivação do referido estudo da área.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82333 Nr: 2652-29.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Letícia Passinato Dal Rio de Freitas, Franciele Elisabete 

Passinato, Leonardo Passinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO BES, Marli Teresinha Bes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da desistência de audiência de conciliação, mantenham-se os autos 

em gabinete para análise dos pedidos constantes da inicial, com urgência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50793 Nr: 691-63.2011.811.0093

 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): Caldeira & Bolzani Ltda. M.E, ALEXANDRE 

MARQUES CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Henrique Bezerra 

Fonseca - Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Rosane Cristianetti 

Ferreira Romani - OAB:13.117

 Vistos, etc.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 51, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, pelo prazo de 12 meses.

Transcorrido o lapso temporal aludido, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestação, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação do débito em questão.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72598 Nr: 676-89.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAMACU INDUSTRIAL E FLORESTAL LTDA, NEI 

FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Analisando detidamente os autos, INDEFIRO o requerimento formulado 

pela parte exequente às fls. 223, considerando que transcorreu o prazo 

de 120 dias entre a data da referida petição e a data hodierna.

Desse modo, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se manifeste 

quanto ao prosseguimento da ação, providenciando o necessário para o 

deslinde do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso VI, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75098 Nr: 1000-45.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO DE SOUZA, JOSÉ GERALDO 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 14, consoante disposto no art. 91, do 

CPC/2015, “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 

da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 

pagas ao final pelo vencido”.

Desse modo, expeça-se o necessário para a citação dos executados, nos 

termos da decisão de fls. 06/07, independentemente do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74938 Nr: 913-89.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ARARAPA LTDA EPP, CLEBER 

ITACIR PINTO VIEIRA, AMARILDO JOSE VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 14/14v, consoante disposto no art. 91, do 
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CPC/2015, “As despesas dos atos processuais praticados a requerimento 

da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão 

pagas ao final pelo vencido”.

Desse modo, expeça-se o necessário para a citação dos executados, nos 

termos da decisão de fls. 07/08, independentemente do recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de justiça.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82026 Nr: 2438-38.2017.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S.A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos,

Tendo em vista a existência de preliminares, vistas ao requerente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75168 Nr: 1057-63.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO ALBERTO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO KERECZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante o teor da petição de fls. 60, CITE-SE a requerida, por edital, nos 

termos do art. 256, inciso II, §3º do CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo 

DJe e fixação do edital no mural deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente 

inscrito no cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital 

n.º 03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão. Intime-se o 

defensor nomeado de seu múnus, cientificando-a das obrigações e 

restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Depois de tudo cumprido e certificado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se nos autos.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82113 Nr: 2500-78.2017.811.0093

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZUMAR ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9.811 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de uma Ação de Restituição de coisa Apreendido c.c. Pedido 

Liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 

face de ZULMAR ALVES DA SILVA.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso em sua cota de fls. 21 

requereu a homologação de Acordo Extrajudicial firmado pelo Parquet e 

ZULMAR ALVES DA SILVA.

De acordo com aludido instrumento as partes dispuseram sobre a 

transação penal e composição civil dos danos ambientais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista a regularidade de seus termos e em consonância com o 

parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA O ACORDADO ENTRE 

AS PARTES de fls. 22/23, para que surta os jurídicos e legais efeitos.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas, conforme o disposto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75186 Nr: 1063-70.2015.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, BIGFER - INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20.011 A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:MT/ 16.120, 

STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:MT/17617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, Marcos Tomás Castanha - OAB:4.094, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094

 Vistos, etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

demonstrando a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido tal prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82027 Nr: 2439-23.2017.811.0093

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VELOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S A CREDITO FINANCIAMNETO E 

INVESTIMENTOS - CREFISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:17544/O

 Vistos,

Tendo em vista a existência de preliminares, vistas ao requerente para se 

manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81303 Nr: 1962-97.2017.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DA SILVA RODRIGUES, JOZAEL 

JORGE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:MT 9.845

 Vistos,

Redesigno a presente audiência para o dia 26/06/2018, às 17:30horas.

Intimem-se os denunciados através do nobre causídico, que deverá ser 

incluído no Sistema Apolo.

Intime-se a testemunha via ofício dirigido ao seu Oficial Superior.

Cumpra-se.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114790 Nr: 1917-77.2018.811.0087

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Marcio Cleber de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Marcio 

Cleber de Moura com o escopo de incluir o sobrenome materno “Okada” 

em sua certidão de casamento e para tanto acostou a documentação de 

folhas 6 a 13.

Instado a se manifestar o Ministério Público posicionou-se favoravelmente 

ao pedido do requerente (folhas 15).

É o relatório.

“Ex positis”, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, conforme 

o artigo 487, I do CPC.

Expeça-se ofício para o cartório de registro civil para que retifique a 

certidão de casamento do autor para constar o sobrenome materno 

“Okada” no documento.

Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 19602 Nr: 35-71.2004.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 INTIMAÇÃO da Advogada Dr. (a) Dawison Joreu da Silva, para que no 

prazo legal, proceda com a devolução dos autos supra mencionado, tendo 

em vista que encontra-se com carga desde a data de 24/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92493 Nr: 996-26.2015.811.0087

 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: FÁBRICA – QUÍMICA, PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS KROETZ COMÉRCIO DE SISTEMA 

HIDRÁULICOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação Monitória proposta por Fábrica-Química, Petróleo e 

Derivados Ltda. em face de Ls Kroetz Comércio de Sistema Hidráulicos 

Me, devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente pugna pela 

desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101263 Nr: 2129-69.2016.811.0087

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Frata Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora mpara requerer o que entender por direito, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107554 Nr: 1640-95.2017.811.0087

 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: Jackson Douglas Nardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR ALECXANDRO FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

e apresentar comprovante de isenção de imposto de renda, a fim de 

viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108098 Nr: 1879-02.2017.811.0087

 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: Maria José da Silva Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Tratando-se, à evidência, de 

relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência da autora em relação às requeridas, inverto o ônus da 

prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao menos 

indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos fatos, não 

se podendo impor à demandada, em todos os casos de inversão do ônus, 

a responsabilidade de provar fatos constitutivos do direito alegado ou 

ainda de produzir prova diabólica, conforme precedentes do STJ.Em vista 

do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá a demandada 

colacionar aos autos cópia dos contratos que deram origem às cobranças 

efetuadas na conta corrente da parte autora e à expedição de cartão de 

crédito, especificando detalhadamente o modo de contratação, bem como 

a efetiva entrega do produto ou serviço contratado.Designe-se audiência 

de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.Cite-se e intime-se a 

parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a 
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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.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111422 Nr: 3690-94.2017.811.0087

 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: Copersul Comercio de Cereais e Representação 

Ltda-EPP, Arno Gunsh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Nortão Guarantã LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência.

 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111468 Nr: 3718-62.2017.811.0087

 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: AUTO POSTO LOZZI LTDA, Renori Losi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Redentor S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. Conciliador.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência.

 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111207 Nr: 3553-15.2017.811.0087

 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: RdSA, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO WILSON FILIPPIN DA 

ROCHA - OAB:19986/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL CONSENSUAL, proposta por ROSELI DA SILVA ARAUJO 

e AFITONIO GOMES DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Não há nenhuma irregularidade ou vício processual a ser sanado 

preliminarmente, motivo pelo qual passo, de imediato, a decidir sobre o 

mérito.

A presente ação deve ser julgada procedente, senão vejamos.

A legislação infraconstitucional, cumprindo seus misteres, regulamentou a 

situação da UNIÃO ESTÁVEL em dois diplomas, nas Leis nº 8.971/94 e nº 

9.278/96. Este último diploma legal confere proteção à união estável, não 

exigindo para tal propósito qualquer instrumentalização ou registro, 

reconhecendo efeitos jurídicos para a própria união ou para o exercício de 

vida em comum com objetivo de constituição de família.

 Uma vez que as partes, de comum acordo, confirmam a existência da 

união pelo período de 04.01.2011 a 04.08.2017, reconheço e declaro como 

existente a união estável entre o casal.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para tanto, HOMOLOGO para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes 

referente à existência e dissolução da união estável, aos alimentos, 

guarda e visitas do filho em comum.

Tendo em vista, ainda, as partes terem pactuado, no sentido de 

encerrarem a vida em comum em termos amigáveis, DECLARO a 

dissolução da união estável entre os requerentes.

 Assim, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, b, do CPC.

Custas pelos requerentes.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112845 Nr: 383-98.2018.811.0087

 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: AMILTON ESTEVÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alenilce Mascena Ramalho Fank, GABRIEL 

FERNANDO ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Não vislumbro nos autos hipossuficiência financeira da parte autora.

 Na forma do artigo 99, § 2º, parte final, do CPC, intime-se o requerente 

para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade judiciária, sob pena 

de indeferimento.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 
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na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

e apresentar comprovante de isenção de imposto de renda, a fim de 

viabilizar o enfrentamento do pedido de gratuidade judiciária.

Ainda, determino à Secretaria que substitua os documentos de fls. 10/15, 

realizando nova impressão, eis que ilegíveis.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109544 Nr: 2683-67.2017.811.0087

 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: Gisele Leitzke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR (União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Defiro os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 

cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.Tratando-se, à 

evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

em vista da hipossuficiência da autora em relação à requerida, inverto o 

ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao 

menos indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos 

fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os casos de 

inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos constitutivos do 

direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em vista do 

deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o demandado 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação à cobrança, especificando detalhadamente o modo e os 

termos de contratação.Designe-se audiência de conciliação, conforme 

pauta do Sr. Conciliador.Cite-se e intime-se a parte Ré. 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.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109545 Nr: 2684-52.2017.811.0087

 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: Gabriela Ribeiro Veras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNOPAR (União Norte do Paraná de Ensino 

Ltda)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Defiro os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 

cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.Tratando-se, à 

evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

em vista da hipossuficiência da autora em relação à requerida, inverto o 

ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao 

menos indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos 

fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os casos de 

inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos constitutivos do 

direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em vista do 

deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o demandado 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação à cobrança, especificando detalhadamente o modo e os 

termos de contratação.Designe-se audiência de conciliação, conforme 

pauta do Sr. Conciliador.Cite-se e intime-se a parte Ré. 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[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112308 Nr: 4216-61.2017.811.0087

 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: Gilsom Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPFL Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Defiro os benefícios da justiça gratuita, 

revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o 

cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.Tratando-se, à 

evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

em vista da hipossuficiência da autora em relação à requerida, inverto o 

ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao 

menos indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos 

fatos, não se podendo impor à demandada, em todos os casos de 

inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos constitutivos do 

direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em vista do 

deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o demandado 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação à cobrança e ao protesto, especificando detalhadamente o 

modo e os termos de contratação.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta do Sr. Conciliador.Cite-se e intime-se a parte Ré. 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[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111083 Nr: 3497-79.2017.811.0087

 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: Iraci Josefina Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Deuzamar Ferreira 

Nunes - OAB:MT/22.222-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite-se a parte requerida para que apresente contestação no prazo de 15 
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(quinze) dias, advertindo-a quanto aos efeitos da revelia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113328 Nr: 769-31.2018.811.0087

 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: VOdM, AdSPdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por VALDECI 

OLIVEIRA DE MOURA e ADRIANA DA SILVA PAULA DE MOURA, ambos 

qualificados nos autos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 [...]

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por 

VALDECI OLIVEIRA DE MOURA e ADRIANA DA SILVA PAULA DE MOURA, 

bem como o acordo entabulado entre as partes, referente aos alimentos, 

guarda e visitas do filho em comum.

 Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, Adriana da 

Silva Paula.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Sem condenação em custas processuais.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110322 Nr: 3108-94.2017.811.0087

 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: JCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de PEDIDO DE REGISTRO DE NASCIMENTO TARDIO proposto por 

JOÃO CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

Verifica-se que a parte autora apôs sua impressão digital no instrumento 

particular de procuração de fls. 08.

Todavia, a legislação pátria exige, no caso de analfabetos, a utilização de 

instrumento público ou particular, assinado a rogo e contendo a assinatura 

de duas testemunhas (art. 595 do Código Civil).

Deste modo, intime-se a parte autora para sanar o defeito de 

representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da petição inicial (art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC).

 Ainda, deverá a parte autora esclarecer, no mesmo prazo, os motivos 

que levaram ao ajuizamento da ação nesta Comarca, mesmo sendo 

residente e domiciliado em Peixoto de Azevedo/MT.

Com a resposta, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111999 Nr: 4030-38.2017.811.0087

 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: INI MALOSSI GRANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo previsto nos arts. 335 e 183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 4026-98.2017.811.0087

 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: ALEXANDRA EVARISTO DA SILVA DE MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo previsto nos arts. 335 e 183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111994 Nr: 4028-68.2017.811.0087

 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: MARCOS ANTONIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo previsto nos arts. 335 e 183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 111517 Nr: 3761-96.2017.811.0087

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BRANDALISE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Guarantã do Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, revogando-os a qualquer tempo 

se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora 

no curso da demanda.

Cite-se o requerido, na pessoa de seu representante legal, no endereço 

constante na exordial para, querendo, contestar a presente ação, no 

prazo previsto nos arts. 335 e 183, do CPC.

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112310 Nr: 4218-31.2017.811.0087

 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: Alfredo Lander

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

motivos que levaram ao ajuizamento da ação nesta Comarca, mesmo 

sendo residente e domiciliado em Matupá/MT.

Com a resposta, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 101431 Nr: 2242-23.2016.811.0087

 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: RP, MCPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIENE BARBOSA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:21793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO O DIVÓRCIO do casal ROSANGELA 

PROCHSCK RAMOS e ANTONIO CARLOS LOPES RAMOS, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal. Por consequência, 

declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que 

ora se dissolve.A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual 

seja, Rosangela Prochsck.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112499 Nr: 126-73.2018.811.0087

 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: APV, EKPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAL

 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 INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS 

E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por A. P. V., representada por sua 

genitora Emmanuelle Kissia Pinheiro Ventura em face de ADRIANO 

RODRIGUES ALVES LEAL.

Às fls. 33 a requerente pugna pela desistência da ação.

Sendo assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, homologo 

o pedido de desistência e consequentemente JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito.

Sem custas.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113474 Nr: 887-07.2018.811.0087

 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: CAJV, EGdFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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 DIVÓRCIO CONSENSUAL proposta por CESAR 

AUGUSTO JUNQUEIRA VALLE e EMILANE GARCIA DE FREITAS VALLE, 

ambos qualificados nos autos.

Verifica-se que o pedido em questão tem seu fundamento jurídico previsto 

no artigo 226, § 6º, da Constituição da República, que assim dispõe:

“Art. 226 [...]

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Outrossim, com o advento da emenda constitucional de nº 66/2010, não é 

mais necessário se comprovar o lapso temporal de dois anos de 

separação de fato para que haja a dissolução do casamento pelo divórcio.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio direto consensual requerido por 

CESAR AUGUSTO JUNQUEIRA VALLE e EMILANE GARCIA DE FREITAS 

VALLE, bem como o acordo entabulado entre as partes, referente à 

partilha, aos alimentos, guarda e visitas dos filhos em comum.

 Por consequência, declaro cessados os direitos e deveres decorrentes 

do matrimônio, que ora se dissolve.

A requerente voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, Emilane Garcia 

de Freitas.

Oficie-se ao Cartório para as averbações necessárias.

Custas pelos requerentes.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114855 Nr: 1958-44.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YTDSM, BSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samara Corinta Hammoud 

Costa - OAB:6.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada, para, em 3 dias, efetuar o pagamento das 

parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu 

curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 

da execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, abra-se vista ao Ministério Público.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112309 Nr: 4217-46.2017.811.0087

 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: Alfredo Lander

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Santana da Silva - 

OAB:21.788/O -MT, JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

motivos que levaram ao ajuizamento da ação nesta Comarca, mesmo 

sendo residente e domiciliado em Matupá/MT.

Com a resposta, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110019 Nr: 2948-69.2017.811.0087

 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: Neide de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sabemi Seguradora 

SA/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.Tratando-se, à evidência, de 

relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da 

hipossuficiência da autora em relação às requeridas, inverto o ônus da 

prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer ao menos 

indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos fatos, não 

se podendo impor à demandada, em todos os casos de inversão do ônus, 

a responsabilidade de provar fatos constitutivos do direito alegado ou 

ainda de produzir prova diabólica, conforme precedentes do STJ.Em vista 

do deferimento da inversão do ônus da prova, deverão as demandadas 

colacionar aos autos cópia dos contratos que deram origem às cobranças 

efetuadas na conta corrente da parte autora, especificando 

detalhadamente o modo de contratação, bem como a efetiva entrega do 

produto ou serviço contratado.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta do Sr. Conciliador.Cite-se e intime-se a parte Ré. 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.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112307 Nr: 4215-76.2017.811.0087

 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: Joel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA TEIXEIRA PASSOS - 

OAB:18833-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DEFIRO EM TERMOS a tutela de urgência pretendida e determino que a 

requerida suspenda os descontos efetuados na conta corrente do autor, 

no valor de R$ 95,11 (noventa e cinco reais e onze centavos). Intime-se a 

parte requerida para que suspenda os descontos efetuados na conta 

corrente do requerente, sob pena de multa que desde já fixo em R$ 

1000,00 (um mil Reais).Tratando-se, à evidência, de relação de consumo, 

na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em vista da hipossuficiência do 

autor em relação à requerida, inverto o ônus da prova. Advirto, no entanto, 

que compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não se podendo impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica.Em vista do deferimento da inversão do ônus da prova, deverá o 

demandado colacionar aos autos cópia de todos os documentos que 

deram sustentação aos descontos, especificando detalhadamente o modo 

e os termos de contratação.Designe-se audiência de conciliação, 

conforme pauta do Sr. Conciliador.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo 

para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. 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 da parte autora 

acarretará extinção por abandono e a ausência da parte demandada os 

efeitos materiais da revelia.Na primeira oportunidade deverão as partes se 

manifestar nos autos acerca do cumprimento ou não da liminar.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113212 Nr: 686-15.2018.811.0087

 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: Banco Bradesco Cartões S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado rei do Norte LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite-se a parte requerida para que apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-a quanto aos efeitos da revelia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113211 Nr: 685-30.2018.811.0087

 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: Banco Bradesco Cartões S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nacional Gaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos legais, recebo a inicial.

Cite-se a parte requerida para que apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-a quanto aos efeitos da revelia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108838 Nr: 2284-38.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ajuizados por PLÍNIO 

GALVÃO em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Considerando que os autos da execução (código 90404) foram extintos 

em virtude do pagamento do débito, conforme fls. 10/14 dos presentes 

autos, verifica-se a ocorrência de perda do objeto do presente feito.

Assim, constatando-se a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.
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Observadas as formalidades legais, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90404 Nr: 2617-92.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Plinio Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria da Fazenda 

Estadual de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:OAB/MT 6.170 -B

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PLINIO GALVÃO, 

ambos devidamente qualificados na inicial.

Conforme se depreende dos autos em apenso (código 108838), o 

executado, após citado, efetuou o pagamento da dívida.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do art. 924, inciso 

II e art. 925, do CPC.

Custas pelo executado.

Descontados os valores das custas e despesas processuais, determino o 

levantamento do valor penhorado às fls. 24, a ser transferido para a conta 

a ser informada pelo requerido, que deverá ser intimado para tanto.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

P.R.I.C.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99016 Nr: 863-47.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D GARCIA CONSTRUÇÕES - ME, Donizete 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grossso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): D GARCIA CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ: 

08681060000129 e atualmente em local incerto e não sabido DONIZETE 

GARCIA, Cpf: 50255800991, Rg: 50161415, Filiação: Silvano Garcia e 

Maria de Castro Garcia, data de nascimento: 07/03/1961, brasileiro(a), 

casado(a), Telefone 36061001. 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: 31/03/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de D 

GARCIA CONSTRUÇÕES - ME e DONIZETE GARCIA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de deixar de recolher e/ou recolheu a 

menor ICMS Substituição Tributária Transcrita no prazo regulamentar, 

devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações 

com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da 

Federação ou do exterior., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20161627/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 6.222,05

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2907 Nr: 291-12.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Mitiko Yamakiohi Sato, Thiyoshi 

Sato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 14.258-A, Sérvio Túlio de Barcelso - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON DA COSTA MOTTA 

- OAB:14870/O, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento do resultado negativo da alienação por hasta publica, e 

manifeste no prazo de cinco (05) dias, dando prosseguimento ao feito e 

requerendo o que de direito, na forma da decisão de fls, 343.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42751 Nr: 989-56.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Félix Soares Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Bernadino de 

Mendonça Júnior - OAB:16.330, Wendell Pereira de Melo - 

OAB:16.628-E

 Autos n°: 989-56.2016.811.0036

Código nº: 42751

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Transitada em julgado a sentença de pronuncia, conforme certidão de Ref. 

148 e seguindo o iter procedimental, nos termos do artigo 422 do Código 

de Processo Penal, INTIMEM-SE o Ministério Público e, após o Defensor do 

réu, para, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivamente, apresentem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), 

oportunidade em que também poderão juntar documentos e requerer 

diligência.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/05/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 12-35.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Morais de Mesquita

 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 da Fazenda 

Pública Estadual de MT - OAB:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 109-35.2014.811.0036

 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: Zulmira Barbosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 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:

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, dando-se ciência do julgado, sob pena de arquivamento, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39276 Nr: 1514-72.2015.811.0036

 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: Guilherme Ribeiro Rodrigues, Milena Ribeiro Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Alves, Cleide 

Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Posto isto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação anulatória, por consequência, extingo o presente feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, para isso:1) DECLARO nulo o Instrumento Público de 

Substabelecimento de Mandado registrado no Livro nº 80 e folha nº 74 

juntado nos autos à fl. 22, com efeito “ex tunc”, por consequência, 

também, DECLARO nulos a Escritura Pública de Compra e Venda 

registrada no Livro nº 103 e folha nº 250, juntada nos autos à fls. 23/25 e 

o Registro R-03-7.938, realizado na matrícula n.º 7.938 do Cartório de 

Registro de Imóveis desta cidade (fls. 26/27).2) EXPEÇA-SE os devidos 

mandados de anulação dos atos jurídicos indicados, para os Cartórios 

Extrajudiciais competentes, ordenando, inclusive, o cancelamento do 

Registro R-03-7.938, realizado na matrícula n.º 7.938, com base no 

princípio da verdade real que norteia os registros públicos.3) CONDENO os 

requeridos, devido a sucumbência, ao pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, conforme estabelece o art. 85, §2º do NCPC, 

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Groso,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15569 Nr: 313-21.2010.811.0036

 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 Estadual, Juracy Ramos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicholas André Ferreira 

Martins - OAB:16.865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 313-21.2010.811.0036 (15569)

Ação de Interdição

Decisão.

Vistos etc.

1) DO PEDIDO DE FLS. 248/249 DOS TERCEIROS JOSÉ LUIZ SERGI JUNIOR 

E ELIS ERICA ALCEDINA.

Nos termos expressos pelo Ministério Público às fls. 265/266, vislumbro 

ser imperioso o INDEFERIMENTO do referido pedido de admissão no 

processo na qualidade de assistente dos terceiros JOSÉ LUIZ SERGI 

JUNIOR E ELIS ERICA ALCEDINA, pois não comprovaram nos autos a 

condição de prejudicados no resultado da presente demanda, visto que se 

pautaram apenas em argumentos genéricos, sem qualquer comprovação 

documental.

Além disso, este processo já encontra-se sentenciado, de modo que resto 

convicto que o ingresso de assistentes neste momento processual tende 

apenas a tumultuar o feito de forma desnecessária.

Por fim, vale ressaltar que é sabido que o indeferimento dos pedidos de 

intervenção de terceiro, não prejudica os seus direitos, pois o art. 109, §3º 

do NCPC assevera que “a sentença, proferida entre as partes originárias, 

estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário”, de modo a 

qualquer momento poderá a interveniente, caso queira, ingressar com 

ação autônoma com a finalidade de buscar a tutela judicial exposta no seu 

petitório.

 Assim, diante do exposto e do parecer do Ministério Público, INDEFIRO o 

pedido de fls. 248/249 dos terceiros José Luiz Sergi Junior e Elis Erica 

Alcedina, por consequência, NÃO RECEBO o recurso de apelação de fls. 

250, pois apresentado por terceiros estranhos à lide, não legitimados para 

a interposição de recursos.

2) DA NECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO DO PRESENTE FEITO.

Observa-se que as partes foram devidamente intimadas da sentença de 

fls. 233/236, conforme assinaturas firmadas à fl. 236, contudo 

mantiveram-se inertes, não interpondo nenhum recurso.

Dessa forma, DECLARO que o presente feito transitou em julgado. Nesse 

sentido, ARQUIVE-SE este processo, conforme já determinado na 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 18/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17528 Nr: 959-94.2011.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Aparecido Lopes da Costa, Ana 

Paula dos Santos Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT, Thiago Mello de Oliveira - OAB:18818/O, Valgney de 

Oliveira - OAB:10188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 959-94.2011.811.0036

Código: 17528

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

SUSPENDO o feito, na forma do art. 921, III, do Novo CPC, pelo prazo de 01 

(um) ano ou até que o Exequente, realizadas as diligências necessárias, 

informe eventuais bens do Executado passíveis de constrição judicial, 

iniciando a contagem do prazo a partir da data do pedido (fl. 92).

 Após o prazo de suspensão, devidamente certificado, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste, requerendo 

o que é de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7690 Nr: 364-08.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOTRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E 

MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Machado Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 364-08.2005.811.0036

Código: 7690

Execução de Título Judicial

Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido retro.

SUSPENDO o feito, na forma do art. 921, III, do Novo CPC, pelo prazo de 01 

(um) ano ou até que o Exequente, realizadas as diligências necessárias, 

informe eventuais bens do Executado passíveis de constrição judicial, 

iniciando a contagem do prazo a partir da data do pedido (fl. 92).
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 Após o prazo de suspensão, devidamente certificado, INTIME-SE o 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste, requerendo 

o que é de direito, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 17 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56615 Nr: 1013-16.2018.811.0036

 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: Cleide Santos Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Veiga Junior - 

OAB:15390/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, patente a carência da ação em virtude da utilização de via 

inadequada, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso I, c/c com artigo 319 ambos do 

Novo Código de Processo Civil.Em virtude da ação protocolada não há 

custas ou despesas processuais a serem estabelecidas.Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos, independentemente 

de nova determinação. P. I. C.Às providências.Guiratinga/MT, 22 de maio 

de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 100-34.2018.811.0036

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Machado Carrijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otacílio Silvério Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, deixei de intimar a parte autora, conforme determina 

a r decisão de ref. 11, tendo em vista que a mesma reside em Sitio(Zona 

Rural). INTIMO o Advogado da parte Autora, para comprovar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas e despesas 

processuais.

Guiratinga - MT, 22 de maio de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12796 Nr: 253-19.2008.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello Oliveira - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 253-19.2008.811.0036

 Código: 12796

Execução de Título Extrajudicial

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, ajuizado por Banco Bradesco 

S/A, em face do executado Nilson da Silva-ME.

Durante o trâmite processual, às fls. 98/99, as partes informaram que 

realizaram acordo extrajudicial colocando fim ao objeto da presente lide, 

requerendo, portanto, a sua homologação, bem como a extinção do 

presente feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Em fls. 88/96 fora interposto recurso de apelação pela parte exequente, o 

qual deixo de receber uma vez que as partes livremente fizeram um 

acordo que coloca fim o presente conflito, em nome do princípio da 

segurança jurídica, a alternativa razoável para este Juízo é homologar a 

referida transação, resolvendo o processo no mérito, principalmente, 

considerando a inexistência de óbice legal, uma vez que se trata de direito 

disponível.

Decido.

Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 98/99, 

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 REQUERIDA ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, 

pois acordaram a respeito.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe.

Guiratinga/MT, 14 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 4992 Nr: 271-16.2003.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Vilela Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONIL OLIVEIRA DA SILVA, OSVALDO 

ANCELMO DA SILVA, MARIA ABADIA DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silêno Rezende Tavares - 

OAB:5.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Honorino de Souza Júnior - 

OAB:422l -B, Marco Antonio Pires de Souza - OAB:5.170-MT, 

Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 271-16.2003.811.0036 (4992)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento no princípio constitucional do contraditório, INTIME-SE a 

parte executada ODONIL OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS, por meio de seu 

Advogado constituído (fls. 383), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE em relação ao petitório de fls. 389/396, requerendo o que 

entender necessário, sob pena de preclusão de direitos.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32186 Nr: 759-19.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Camilo Ruaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. A. Pimenta & Cia. Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, Onedson Carvalho da Silva - OAB:7.136-B, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222 B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:15.338/MT

 Autos n° 759-19.2013.811.0036 (32186)

Ação Resolutória c/c Responsabilidade Civil

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que a parte apelada devidamente 

intimada (fls. 273/274) apresentou as suas contrarrazões às fls. 285/292.

Percebe-se também que a parte apelada interpôs recurso adesivo de 

apelação (fls. 275/282) e a parte apelante mesmo devidamente intimada 

nada manifestou em relação ao mencionado recurso adesivo (fl. 293).
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Nesse sentido, cumpridas todas as formalidades, RECEBO, também, o 

recurso adesivo de apelação (fls. 275/282).

Dessa forma, não havendo mais diligências a serem realizadas, 

REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, para que possa julgar o referido 

recurso de apelação de fls. 321/333 (art. 1.010, §3º do Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31113 Nr: 957-90.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. A. Pimenta & Cia. Ltda., Hugo Alves Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inácio Camilo Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:17.934/GO, Ricardo Tibério - OAB:12.498-B/MT, Rodrigo Xavier 

Guimarães - OAB:15.338/MT, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:13617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222

 Autos n° 957-90.2012.811.0036 (31113)

Ação de Obrigação c/c Indenizatória

Despacho.

Vistos etc.

Compulsando os autos, observa-se que a parte apelada devidamente 

intimada (fls. 334/335) apresentou as suas contrarrazões às fls. 336/342.

Dessa forma, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens, para que possa 

julgar o referido recurso de apelação de fls. 321/333 (art. 1.010, §3º do 

Novo CPC).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16741 Nr: 167-43.2011.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Silvério de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 167-43.2011.811.0036 (16741)

Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido retro da parte autora (fl. 100/101).

Com efeito, não há possibilidade de arquivamento administrativo em 

demandas deste jaez, eis que tal medida não se coaduna com a natureza 

da ação de busca e apreensão.

A teor do que dispõe os artigos 4º e 5º do Decreto-Lei n. 911/1969, caso 

o bem alienado fiduciariamente não seja localizado, há outros meios 

específicos para o credor dar andamento à ação.

Logo, ante a ausência de regramento processual, tem-se que o pedido de 

arquivamento provisório, no âmbito da ação de busca e apreensão sob 

comento, se afigura impossível juridicamente.

Nesse sentido, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo, sem resolução do 

mérito.

Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 23/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13193 Nr: 663-77.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtemir dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Cesar Clemente - 

OAB:14340/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aritana Indigena do Brasil de 

Almeida - OAB:12734/MT, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/MS, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Maria Lucilia 

Gomes - OAB:84206/SP

 Dessa forma, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo juntado às fls. 

167/168, 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 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, contudo a sua 

execução deverá seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do 

NCPC, em vista da parte autora ser beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 

69).DEIXO de condenar as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, pois conforme o acordo realizado entre as partes, cada qual 

arcará com as verbas dos seus respectivos patronos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 23/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32948 Nr: 89-44.2014.811.0036

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBS, RSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCCdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil.1) CONDENO o executado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, contudo a sua execução deverá seguir o 

procedimento expresso no art. 98, §3º do NCPC, em vista da parte ser 

beneficiária da Justiça Gratuita, por ser pobre nos termos da Lei 

1060/50.2) Considerando que houve a perda do motivo que ensejou a 

prisão do executado, REVOGO a prisão civil decretada em desfavor de 

VONY CARDO CORDEIRO DE BRITO, em relação à dívida cobrada nestes 

autos.3) Nesse sentido, RECOLHA-SE o mandado de prisão civil expedido 

em desfavor do executado VONY CARDO CORDEIRO DE BRITO, 

realizando as respectivas baixas junto à Delegacia de Capturas e no 

banco de dados do CNJ, Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP).4) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 22/05/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32455 Nr: 1014-74.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP NORTE) S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nery Perinazzo, Adelina Callai Perinazzo, 

Rodolfo Rospide Neto, Rodolfo Rospide Neto, Espólio de Denise Rospide

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Amaro Rodrigues - 

OAB:MG 84.933, JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , Marcos 
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Edmar Ramos Álvares Rodrigues - OAB:MG 110.856, Matheus 

Arantes Rosas - OAB:MG150091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1014-74.2013.811.0036 (32455)

Ação Servidão Administrativa

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE da certidão de fl. 221.

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, dê o devido prosseguimento neste feito, cumprindo 

inteiramente o que está expresso na Certidão de fl. 216, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, conforme estabelece 

o art. 485, II e III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17587 Nr: 1018-82.2011.811.0036

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: Anézia Silva de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1018-82.2011.811.0036 (17587)

Ação Declaratória de Ausência

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE da certidão de fl. 116.

Dessa forma, ABRA-SE vista dos autos a Defensoria Pública para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto à devolução da Carta 

Precatória de fl. 113/115 e certidão de fl. 116, requerendo o que entender 

de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito OU PRECLUSÃO DE DIREITOS, conforme estabelece o art. 485, II e 

III, §1º do NCPC.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38008 Nr: 1067-84.2015.811.0036

 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: EGRS, EdBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS, I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, foi expedido RPV do crédito principal em 

nome da autora Adelaine de Barros Rodrigues, no valor de R$ 5.215,49 

(cinco mil e duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), 

conforme planílha de cálculo apresentada à ref. 83. Certifico ainda que, 

não fora expedido RPV referente aos honorários sucumbenciais, tendo em 

vista que não consta na r. planilha o valor referente a sucumbência.

 Guiratinga - MT, 23 de maio de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15763 Nr: 507-21.2010.811.0036

 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: Sidnei Martins Oliveira, Brasil Veículos Companhia de 

Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronica Filipin Goulart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013, Mariana Ruza - OAB:11882-B/MT, Walef Caik Calixto 

Feitosa - OAB:21.568, Wilson Molina Porto - OAB:12790-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 Autos n° 507-21.2010.811.0036 (15763)

Ação Indenizatória

Decisão.

Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido retro da parte autora (fl. 288), pois resta devidamente 

comprovado nos autos que foi depositado em Juízo os valores referentes 

aos honorários periciais (fls. 274/276 e 284/286).

1) Dessa forma, NOTIFIQUE-SE o perito ELDER ROCHA LEMOS – CRM/MS 

3151, qualificado às fls. 259/260, para dar início aos trabalhos periciais 

determinados na decisão de fls. 237/238 os quais deveram ser concluídos 

no prazo máximo de 60 (sessenta dias) dias da notificação.

2) EXPEÇA-SE o respectivo alvará de liberação de 30% (trinta por cento) 

dos valores depositados em Juízo relacionados aos honorários periciais, 

devidamente atualizados, como adiantamento dos trabalhos periciais, em 

benefício do perito nomeado ELDER ROCHA LEMOS – CRM/MS 3151.

3) Após a juntada do laudo pericial, INTIMEM-SE as partes para que sobre 

ele se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

4) Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se, intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15550 Nr: 294-15.2010.811.0036

 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: Catxerê Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maritano de Jesus Santos Câmara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MIGUEL SIEIRO FERREIRA 

- OAB:133.297- RJ, Daniela Figueiró de Miranda - OAB:104.219, 

Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Autos nº 294-15.2010.811.0036 (15550)

Ação Servidão Administrativa

Despacho.

Vistos etc.

CIENTE das certidões de fls. 229 e 231.

Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE o perito nomeado nos autos, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se em relação as 

certidões de fls. 229 e 231, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o referido prazo sem qualquer manifestação do perito, 

ARQUIVE-SE o presente feito com a baixa na distribuição e anotações 

necessárias, uma vez que este processo transitou em julgado (fl. 214).

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12942 Nr: 420-36.2008.811.0036

 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: Idijalma Oliveira Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Pereira do Nascimento, Cicera Gomes 

de Moraes, Espólio de Francisco Felipe dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT

 A u t o s  n º  4 2 0 - 3 6 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 3 6  ( 1 2 9 4 2 ) A ç ã o  d e 

UsucapiãoSentença.Vistos etc.Decido.Ex positis, nos termos do art. 487, I, 

do Novo CPC, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTES os pedidos aduzidos 

nesta ação de usucapião ajuizada por IDIJALMA OLIVEIRA SANTOS, para 

DECLARAR a aquisição do bem imóvel objeto da presente lide, matriculado 

sob o nº 5960 no 1º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de 

Guiratinga/MT, em que as características foram expressas nos 

documentos de fls. 06/08.Nos termos do art. 1.238 do novo Código Civil, a 

presente sentença, meramente declaratória da aquisição da propriedade 

imóvel, servirá de título para o registro no cartório respectivo.DETERMINO 

que o registro no serviço de imóveis não dependerá do pagamento do 

imposto de transmissão, vez que se trata de forma originária de aquisição 

da propriedade.EXPEÇA-SE mandado de registro da aquisição.A fim de 

privilegiar os atos processuais já realizados, aí incluído o reconhecimento 

do pedido por parte do Requerido, LIMITO os efeitos da ausência de 

oposição à transferência do imóvel à não condenação dos Requeridos 

nos honorários advocatícios e custas processuais.Certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

esti lo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 22/05/2018.Aroldo José 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

 Processo n.º 1945-38.2017.811.0036

Código: 49818

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

Constatado a tempestividade do recurso de apelação.

Assim, RECEBO o recurso de apelação fls. 542 interposto pela Defesa 

técnica do réu, em seus efeitos legais (art. 597, CPP).

INTIME-SE o APELANTE para que ofereça as razões recursais, no prazo 

de 08 (oito).

Após, INTIME-SE o APELADO para que ofereça as contrarrazões 

recursais, no prazo de 08 (oito).

Apresentadas ou não as contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 23 de Maio de 2018.

 AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31597 Nr: 190-18.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Botelho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL MT - 

OAB:CBÁ, Solange de Holanda Rocha - Procuradora Federal - Mat. 

1.381.114 - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDA-SE ao registro da penhora do referido bem no Cartório de 

Registro de Imóveis competente. 4) Por fim, nada sendo apresentado pelo 

executado, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre o Laudo 

de Avaliação respectivo no prazo de 10 (dez) dias. O Exequente deverá 

dizer, em especial, quanto ao seu interesse na adjudicação ou na 

alienação judicial do bem. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 21/05/2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010177-97.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010177-97.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 
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fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010177-97.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARILEY TEIXEIRA SANTOS FRANCA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 
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locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-55.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010141-55.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VALMIR OLIVEIRA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por VALMIR OLIVEIRA SILVA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-55.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010141-55.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: VALMIR OLIVEIRA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Trata-se de ação de reclamação proposta por VALMIR OLIVEIRA SILVA 

em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por 

danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 
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9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-90.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO MARIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010074-90.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURENCO MARIANO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por LOURENCO MARIANO DA SILVA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 
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ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010074-90.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LOURENCO MARIANO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por LOURENCO MARIANO DA SILVA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 
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banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010299-13.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORELINO FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ORELINO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010299-13.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORELINO FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 
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reclamação proposta por ORELINO FERREIRA DOS SANTOS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010105-13.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ARIOVALDO MENDES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ARIOVALDO MENDES DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 
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em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010105-13.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ARIOVALDO MENDES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ARIOVALDO MENDES DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 
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dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010119-94.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA FERNANDES DA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA FERNANDES DA CRUZ em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-21.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NELINHO DE MORAES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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NELINHO DE MORAES CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por NELINHO DE MORAES CAMPOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010195-21.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NELINHO DE MORAES CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por NELINHO DE MORAES CAMPOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 
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Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010196-06.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ODAIR SANTANA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ODAIR SANTANA COSTA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 
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sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-06.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR SANTANA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010196-06.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ODAIR SANTANA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ODAIR SANTANA COSTA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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8010197-88.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROZIVAN VICENTE DE CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ROZIVAN VICENTE DE CASTRO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010197-88.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROZIVAN VICENTE DE CASTRO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ROZIVAN VICENTE DE CASTRO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 
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autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010206-50.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALDEIR LOPES DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ALDEIR LOPES DE AQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 
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aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010206-50.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010206-50.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALDEIR LOPES DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ALDEIR LOPES DE AQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-14.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILSON DE JESUS SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010189-14.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOANILSON DE JESUS SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOANILSON DE JESUS SIQUEIRA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010189-14.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOANILSON DE JESUS SIQUEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOANILSON DE JESUS SIQUEIRA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 
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envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010225-56.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIVA ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DIVA ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 
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quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010225-56.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIVA ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DIVA ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010228-11.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 606 de 755



Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010228-11.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCA DOS SANTOS LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por FRANCISCA DOS SANTOS LIMA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010228-11.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCA DOS SANTOS LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por FRANCISCA DOS SANTOS LIMA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 
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o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010224-71.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CREUSA GUIMARAES DE OLIVEIRA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por CREUSA GUIMARAES DE OLIVEIRA 

SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 
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não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010224-71.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CREUSA GUIMARAES DE OLIVEIRA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por CREUSA GUIMARAES DE OLIVEIRA 

SOUZA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010226-41.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIVINO RODRIGUES BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DIVINO RODRIGUES BARBOSA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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DIVINO RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010226-41.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIVINO RODRIGUES BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por DIVINO RODRIGUES BARBOSA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 
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de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010212-57.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 611 de 755



uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-57.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010212-57.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOAO TEODORO PEREIRA DO CARMO em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 
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necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-86.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ARRAIS GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010223-86.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIA ARRAIS GOIS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ANTONIA ARRAIS GOIS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010223-86.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANTONIA ARRAIS GOIS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ANTONIA ARRAIS GOIS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 
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autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010222-04.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALZIRA LOREIRA CANDIDA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por ALZIRA LOREIRA CANDIDA DOS 

SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 
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fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010222-04.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALZIRA LOREIRA CANDIDA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por ALZIRA LOREIRA CANDIDA DOS 

SANTOS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 
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intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010221-19.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDECY LOPES DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por VALDECY LOPES DE AQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010221-19.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY LOPES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010221-19.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDECY LOPES DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por VALDECY LOPES DE AQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 
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REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010218-64.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 
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contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010218-64.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010218-64.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por NEURICLEIA MOREIRA DOS SANTOS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 
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com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010210-87.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACY RODRIGUES DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IRACY RODRIGUES DE AQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-87.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY RODRIGUES DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010210-87.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACY RODRIGUES DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IRACY RODRIGUES DE AQUINO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 
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355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010219-49.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO OLMINDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARCELO OLMINDO DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 
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6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010219-49.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCELO OLMINDO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARCELO OLMINDO DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 
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desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010220-34.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA AUXILIADORA SOUZA DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por MARIA AUXILIADORA SOUZA DE 

MORAES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010220-34.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA AUXILIADORA SOUZA DE MORAES Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de 

ação de reclamação proposta por MARIA AUXILIADORA SOUZA DE 
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MORAES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, em que se alega, como causa de pedir remota, indenização 

por danos morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da 

Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos autos bastam para a 

aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que 

passo ao julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde 

de prova complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010215-12.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCINO FERREIRA XAVIER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARCINO FERREIRA XAVIER em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 
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ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010215-12.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCINO FERREIRA XAVIER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARCINO FERREIRA XAVIER em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 
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morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-94.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010216-94.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARILENE RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARILENE RODRIGUES DE SOUZA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010216-94.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 625 de 755



POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARILENE RODRIGUES DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARILENE RODRIGUES DE SOUZA em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010136-33.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORNELINA FERREIRA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Conforme petição juntada no ID. 

7274281, o autor requereu a desistência da ação. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010136-33.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 
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ORNELINA FERREIRA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Conforme petição juntada no ID. 

7274281, o autor requereu a desistência da ação. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010229-93.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010229-93.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010229-93.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 
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MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010194-36.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MANOEL JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MANOEL JOSE DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 
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CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010194-36.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MANOEL JOSE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MANOEL JOSE DA SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 
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tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010201-28.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDA JACINTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por VANDA JACINTO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010201-28.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010201-28.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 
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CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANDA JACINTO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por VANDA JACINTO em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Processo Número: 8010198-73.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ALEIXO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010198-73.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUELY ALEIXO MORENO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SUELY ALEIXO MORENO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 
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1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-73.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY ALEIXO MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010198-73.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SUELY ALEIXO MORENO Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SUELY ALEIXO MORENO em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 
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seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010199-58.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDI OLIVEIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por VALDI OLIVEIRA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-58.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VALDI OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 633 de 755



8010199-58.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDI OLIVEIRA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por VALDI OLIVEIRA SILVA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça contestatória, 

não há no sistema nenhuma reclamação da prestação do serviço por 

parte da autora, corroborado também, em depoimentos prestados na 

audiência de conciliação. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a 

empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010200-43.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANILCE SANTOS DE ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por VANILCE SANTOS DE ALENCAR em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 
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5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010200-43.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VANILCE SANTOS DE ALENCAR Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por VANILCE SANTOS DE ALENCAR em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 
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impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 89430 Nr: 1256-71.2018.811.0096

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 Ante o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao conduzido 

PAULO CESAR DE ANDRADE, aplicando-lhe, nos termos do art. 319, 

incisos I, II, IV, V e VIII, do Código de Processo Penal, mediante 

compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) PAGAMENTO DE 

FIANÇA no valor de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

correspondente a 20 (vinte) salários-mínimos vigentes, em razão dos 

danos provocados ao meio ambiente, particularmente o bioma amazônico, 

extremamente castigado no norte do país, do valor da carga madeireira, 

declarada em R$ 22.387,45 (vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete 

reais e quarenta e cinco centavos), de ser ele caminhoneiro profissional, a 

ostentar o dever objetivo de cuidado quanto à regularidade da carga e da 

respectiva documentação exigida para o transporte dela, de ser 

proprietário dos veículos apreendidos, um caminhão Scania T113H, cor 

azul, placas BWZ-0268, avaliado pela Tabela Fipe em R$ 84.278,00 

(oitenta e quatro mil e duzentos e setenta e oito reais), e um semirreboque 

SR/Noma e SR3e27 Cg, cor branca, placas KEN-6245, não avaliado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70601 Nr: 845-38.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA- EPP, 

ANDERLÉIA KONECHEFF, ALGEU KONECHEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FLORES DA SILVA - 

OAB:44977

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimentos nº 41/2016-CGJ, 

CNCG/MT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos ao 

Setor de Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Executada, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme Art. 1.009, §1º e Art. 1010, §1º ambos do CPC, apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto às fls. 57/59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85537 Nr: 2005-25.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775 O

 Código. 85537

Vistos.

Ante o teor do petitório de ref. 66, redesigno a solenidade agendada na 

data de 25/05/2018 para o dia 02 de agosto de 2018, às 13h30min, por 

ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se as partes para comparecerem a audiência.

Ciência ao Ministério Público

Às providências.

Itaúba/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88713 Nr: 804-61.2018.811.0096

 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): Maria de Fátima Bibo, ADÃO APARECIDO 

FLAUZINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Autos n° 804-61.2018.811.0096 (Código 88713)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Réu: Adão Aparecido Flauzino e Maria de Fátima Bibo

 Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o douto advogado Dr. João Guedes Carrara, a fim 

de que represente os réus Adão Aparecido Flauzino e Maria de Fátima 

Bibo durante o trâmite processual.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor 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.

Após, conclusos.

Itaúba 22 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70980 Nr: 262-19.2013.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON BETARELLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO MÓVEIS & ELETRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 CERTIDÃO: Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 

41/2016-CGJ, CNCG/MT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, §1º e §3º, 
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impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Requerida ora Recorrida, via DJE, para no prazo legal, 

contrarrazoar o Recurso de Apelação de 139/150, consoante preconiza o 

Art. 1010, §1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78977 Nr: 682-19.2016.811.0096

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:MT 20868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

482, VI, da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Autora, via DJE, para no prazo legal, requerer o que 

entender de direito, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de ref. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70993 Nr: 278-70.2013.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO TADEU GRIMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, Art. 

482, VI e Art. 1209 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar o advogado da Parte Autora, via DJE, para se manifestar, no prazo 

legal, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, consoante 

determinado às fls. 74.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31164 Nr: 1004-91.2012.811.0027

 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: Osvaldo Valentim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veri França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Braga Junior - 

OAB:4.735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria para imprensa a fim de intimar o 

Requerido, através de seu procurador, para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37448 Nr: 390-81.2015.811.0027

 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: Consorcio Intermunicipal de Desenv. Econom. Social e 

Amb. "Nascentes do Araguaia", Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT, Ernani José Sander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Alice Araújo Fortunato - 

OAB:18.711/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento do acordo homologado em ref. 61, 

conforme se verifica em ref. 67, determino a expedição de Alvará de 

Levantamento da quantia depositada nos autos, a ser transferido para 

conta indicada em ref. 70 em nome da autora.

Com a transferência, cumprida todas as formalidades da sentença retro, 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10957 Nr: 459-26.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leiloarte Leilões Ltda, Augusto José Leiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909/MT, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a 

prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública, impulsiono estes 

autos remetendo-os com vista à Exequente, para que manifeste e requeira 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56666 Nr: 941-56.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevane Inácio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56665 Nr: 940-71.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R MOREIRA SILVA COMERCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31017 Nr: 857-65.2012.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Liv Admissão de Assoc do 

Sul de Mato Grosso Sicred Sul

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Dionízio Ribeiro, Osvaldo Cardoso 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:15562/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 857-65.2012.811.0027 - CÓDIGO: 31017

TIPO DE AÇÃO: EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIV ADMISSÃO DE ASSOC 

DO SUL DE MATO GROSSO SICRED SUL.

EXECUTADOS: EDUARDO DIONÍZIO RIBEIRO E OUTRO.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados EDUARDO DIONÍZIO RIBEIRO E OUTRO, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 12 de Junho de 2018, a partir das 09:00 horas, por 

preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 12 de Junho de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matricula n. 1.550 – 1º CRI DE ITIQUIRA. Uma gleba de terras 

pasteis e lavradias. formada por dois lotes situados anexos na zona rural 

deste Município e Comarca de Itiquira-MT, denominados "NOVO 

HORIZONTE" & "RIACHUELO", com a superfície de 62 ha. 20a. 83ca. 

(SESSENTA E DOIS HECTARES, VINTE ARES E OITENTA E TEES 

CENTIARES). que doravante passará a denominar-se "SITIO CAMBAY", 

dentro dos seguintes limites: Ao Norte, com José S. da Silva; a Leste, com 

Francisco Rodrigues de Oliveira; ao Sul, com o adquirente e a Oeste, com 

Adelino de Souza Campos. Sem benfeitorias. INCRA: 905.020.000.167.

 De acordo com averbação em matrícula, que passa a ter os seguintes 

limites e confrontações: Partindo do marco (O) situado a margem esquerda 

do Córrego Grota do Desbarrancado, e confrontando com a Chácara 

Cabeceira do Cedro, deste marco segue confrontando com a Chácara 

Cabeceira do Cedro, nos seguintes rumos e distâncias: 01 SE 66°30’10" 

Sw medindo 62,731m, 1-2 SE 70º 38' 18" NW medindo 88,510m. 2-3 NE 

492 37' 18" sw medindo 143,110 m, 3-4 SE 52º55'57" NW medindo 

513,123m, o marco (4) esta situado na divisa com a Chácara Cabeceira do 

Cedro e confrontando com o corredor deste marco deflete a esquerda e 

segue confrontando com o corredor, no rumo NE:. 33°20'57” sw medindo 

10.466: até o marco (5). situado na divisa com o corredor e confrontando 

com a chácara Altamira, deste marco deflete à esquerda e segue 

confrontando com a Chácara Altamira, nos seguintes rumos e distância: 

5-6 NW 57°32'51“ SE medindo 29,121m, 6-7 NW 27°51'46"SE medindo 

364.071m, 7-8 NE 28°52'12" sw medindo 291.390m, 8-9 NW 25°46'11"SE 

medindo 181,335m o marco (9) está situado na divisa com a Chácara 

Altamira e confrontando com a Chácara Bela Vista do Cambraia, deste 

marco segue confrontando com as Chácaras Bela Vista do Cambraia, 

Chácara Santa Izabel, Chácara Esperança e Chácara São Bento, nos 

seguintes rumos e distâncias: 9-10 NW 21°42‘20"SE medindo 33,182m, 

10-11 NW 21°42'20"SE medindo. 162, 581m 11-12 NW 11°46‘10"SE 

medindo 65,500m, 12-13 NW 11°45'10"SE medindo 55,026m, 13-14 NW 

44‘27'40" SE medindo 53.705m, 14-15 NW 53°00'22" medindo 48,768m, 

15-16 NW 01º07'23" SE medindo 154,092m, 16-17 NW 01°07'23” SE 

medindo 12.651m, 17-18 NW 54°32‘48" SE medindo 197.730m, 18-19 NE 

17º20'12" SW medindo 61,260m, 19-20 NW 29°51'03" SE medindo 

35,489m, o marco (20) está situado na divisa com a Chácara São bento 

confrontando com a Estância São Manoel, deste marco deflete a esquerda 

segue confrontando com a Estância São Manoel, nos seguintes rumos e 

distâncias: 20-21 SW 56°49'31" NE medindo 32,443m, 21-22 NW 69°53'20" 

SÉ medindo 31,595m 22-23m, SW 49°16'32"NE medindo 75,511m, 23-24 

SW 28°39'33” NE medindo 22.121m, 24-25 SE 00°53'00" NW medindo 

63,661,, 25-26 SE 16°11° 12" NW medindo 33,273m. 26-27 SW 22°20'50" 

NE medindo 76,332m, 27-28 SE 13°32‘42" NW medindo 29,865m, SW 

78°30'40" NE medindo 86,923m, 29-30 SW 77°32'34" NE medindo 

160,681m, 30-131 SW 11°47'04" NE medindo 256.251m, 31-32 sw 

05º49'11" NE medindo 67,471m, 32-33 sw 12°44'00" medindo 90,467m, o 

marco (33) está situado na divisa com a Estância São Miguel e 

confrontando com o lote Recanto da Peteca, deste marco deflete a direita 

e segue confrontando com o lote Recanto da Peteca os seguintes rumos e 

distâncias: 33-34 SW 14°17'23" NE medindo 41,075m, 34-35 SE 73°00'27" 

NW medindo 175,067m, 35-36 SE 39°35'54" NW medindo 79,948m, o marco 

(36) está situado na divisa com o lote Recanto Peteca, deste marco segue 

confrontando com o lote Recanto da Peteca, cruzando o Córrego Grota do 

Desbarrancado, no rumo SE 25º34'30” sw medindo 240,702m até o marco 

(37) situado na margem esquerda do Córrego rota do Desbarrancado, 

deste marco segue a Jusante do Córrego Grota do Desbarrancado, pela 

margem esquerda até o marco (0), marco de partida da presente 

descrição.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 503.887,23 (Quinhentos e três mil, oitocentos e 

oitenta e sete reais e vinte e três centavos).

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Itiquira - MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 64.297,90 (sessenta e quatro mil duzentos e 

noventa e sete reais e noventa centavos)

ÔNUS: R.11/1.550 - HIPOTECA 1° GRAU - credor BANCO DO BRASIL S/A, 

no valor de R$ 40.000,00 REAIS; R.12/1.550 - HIPOTECA 2° GRAU - credor 

COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, no valor de R$ 58.629,08; R.13/1.550 - PENHORA - 

credor COOP DE CRED DE LIVRE ADM DE ASS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, no valor de R$ 23.265,40;

LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados EDUARDO 

DIONÍZIO RIBEIRO E OUTRO, na pessoa de seu Representante Legal; e 

seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, 

na pessoa de seu Representante Legal; bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 638 de 755



chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 22 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55420 Nr: 370-85.2018.811.0027

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimar Costa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos.

Levando-se em consideração a ausência de Defensor Público nesta 

Comarca, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT sob 

o nº 9.892-B, para patrocinar os interesses da recorrida Lucimar Costa 

Rodrigues. Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.

Intime-se o causídico nomeado, para apresentar contrarrazões ao recurso 

em sentido estrito, no prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33001 Nr: 185-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O

 Vistos etc.

Tendo em vista que a advogada nomeada deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para apresentação de suas razões recursais, revogo sua 

nomeação.

Determino que a Sra. Gestora proceda com a nomeação de novo defensor 

ao réu, para que no prazo legal apresente as razões recursais.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que apresente 

suas contrarrazões.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40955 Nr: 1942-81.2015.811.0027

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por 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 Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusa Fonseca Raposo de Medeiros, Mauricio 

Raposo de Medeiros, Silvia Raposo de Medeiros Munhoz, Ana Vera 

Raposo de Medeiros, Ana Helena Raposo de Medeiros Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15.614/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 92, expeça-se o Alvará de Levantamento dos 

valores depositados nos autos na conta corrente informada no pedido, 

fazendo as anotações devidas referente ao “quantum” de cada parte.

Após, intimem-se a partes para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestem sobre eventual requerimento, caso nada seja pleiteado, ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 846-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877

 Vistos etc.

Tendo em vista que o denunciado citado, constituiu advogado nos autos e 

não apresentou resposta a acusação, determino a nomeação de um 

defensor dativo para o réu, a fim de que proceda sua defesa.

Intime-o, informando-lhe desta decisão.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56535 Nr: 846-26.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor Messias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensora dativa a causídica militante nesta 

municipalidade Dra. Jordana Nunes Campos Marins - OAB/MT nº 24.877, 

para promover a defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33001 Nr: 185-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Danilo Rodrigues de Souza - OAB/MT nº 24.727/O, para 

promover a defesa do réu, apresentando razões recursais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 379-52.2015.811.0027

 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, Aroldo Resende Mendonça, Daniel Campos Gonzaga, Julio Cesar 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT, 

Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Certifico que nesta data envio novamente o despacho de 04/05/2018, em 

razão de constar ainda a Dra. Lucimar como defensora do requerido 

Juliano: Vistos etc.Tendo em vista o teor da certidão de fl. 557, revogo a 

decisão de fl. 554, para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, 

inscrito na OAB/MT sob o nº 9.892-B, como curador especial de Juliano 

Martins da Costa Swaner e Júlio César da Silva, nos termos do artigo 

72,inciso II, do CPC, devendo ofertar defesa preliminar no prazo 

legal.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56966 Nr: 1094-89.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BHDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH BEZERRA SCHEFFER - 

OAB:24291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. ARBITRO alimentos provisórios no patamar de 31,5% (trinta e um 

virgula cinco por cento) do salário mínimo vigente, equivalente atualmente 

a R$ 300,00 (trezentos reais), bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias da menor, a ser pago mensalmente pelo genitor, 

à partir da citação, através de depósito bancário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31920 Nr: 476-23.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 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, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para que manifeste acerca da 

certidão de fls. 50/51 e requeira o que entender de direito, dando 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13123 Nr: 419-73.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdE, MdI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, AEN, DFdS, O-ModAdB-SMG, JMdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6217, Dejalma 

Ferreira dos Santos - OAB:12062/MT, Marcondes Rai Novack - 

OAB:8571, Romario de Lima Sousa - OAB:18881/MT, Ronan de 

Oliveira Souza - OAB:4099/MT

 Vistos, etc.

Analisando os autos vejo que a apelação (fls. 1071/1080) foi interposta 

fora do prazo legal, conforme certidão de fls. 1081.

Posto isso, considerando que o recurso de apelação ora vergastado foi 

interposto depois de excedido o prazo legal, deixo de recebê-lo, pois 

intempestivo.

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31545 Nr: 114-21.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creuza Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT, TONY KLEBER GONSALES - OAB:13526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito acerca do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32692 Nr: 1215-93.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Ferreira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Intimação da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito acerca do cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 8631 Nr: 861-78.2007.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47157 Nr: 2787-79.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 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 05 de junho de 2018, às 

16h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24010 Nr: 257-10.2014.811.0048

 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: SÔNIA APARECIDA VIEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 
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OAB:15310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 937-58.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROSA PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, abro vista dos autos a defensora nomeada do 

Réu para apresentar memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20910 Nr: 1006-32.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDA OLIVEIRA SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCO 

XAVIER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURAND. - OAB:12208-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20315 Nr: 324-77.2011.811.0048

 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): DENER ARAÚJO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono a fim de INTIMAR os advogados das 

partes, do retorno dos autos da Segunda Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 23057 Nr: 1113-08.2013.811.0048

 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: AUDECI VIEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 mpulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 22943 Nr: 1002-24.2013.811.0048

 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: DANILO LUIZ PALOMBIT

 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: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20929 Nr: 1027-08.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41558 Nr: 259-38.2018.811.0048

 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: MANOEL FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Vistos etc.

1. Manoel Fernandes da Silva, qualificado(a) nos autos, propôs a presente 

ação previdenciária em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – 

INSS, visando a concessão de aposentadoria por idade, alegando, em 

síntese, preencher os requisitos legais para tanto. Diz ter mais de 60 

(sessenta) anos de idade e que trabalhou como rurícola durante a maior 

parte de sua existência. Instruiu a inicial com documentos.

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo em síntese, 

alegando que a parte autora não comprovou a atividade rural no período 

exigido por lei. Postula, assim, pela improcedência do feito, nos termos da 

lei.

Durante a presente audiência de instrução e julgamento foi ouvida uma 

testemunha arrolada pela parte autora.

Em debates, a parte autora reiterou o pedido inicial de aposentadoria por 

idade, tendo a autarquia ré permanecido silente, ante a ausência ao 

presente ato, a despeito de intimada.

2. Foi o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2.1. Do mérito

A concessão da aposentadoria do(a) trabalhador(a) rural por idade, 

prevista no artigo 48 do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei 

8.213/91), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) 

idade mínima de 60 (sessenta) anos para o homem e de 55 (cinquenta e 

cinco) anos para a mulher (art. 201, § 7º, inciso II, CF); e b) comprovação 

do exercício de atividade rural nos termos do artigo 143, da Lei nº. 

8.213/91.

O primeiro deles, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos autos, 

evidenciando que o autor (homem) possui idade igual ou superior a 60 
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(sessenta) anos.

Por outro lado, exige o artigo 143 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício. Como o presente requerimento 

foi formulado neste ano de 2017, cumpre ao postulante comprovar o 

exercício da atividade rural nos 180 meses anteriores. É o que se vê dos 

autos.

Ora, não apenas o(a) autor(a), como também a(s) testemunha(s) 

ouvida(s) em juízo neste ato, confirmou(ram) que ele(a) trabalhou como 

rurícola desde 35 anos atrás até a presente data, portanto, preenchendo a 

exigência legal da comprovação do exercício de atividade rural durante os 

180 meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício.

Não bastasse isso, vislumbra-se dos documentos que acompanharam a 

inicial a veracidade das provas testemunhais ora colhidas.

Os documentos que acompanham a exordial aponta ser o autor 

trabalhador rural, restando, portanto, preenchido o requisito do início de 

prova material.

O fato de o requerente não ter trazido para os autos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, hodiernamente, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. 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 em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança .

3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e despesas processuais por 

ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual nº. 

7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil/2015.

3.4. Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente intimada para 

comparecer à presente oralidade e não compareceu, este feito não 

deverá ser remetido para a autarquia ré para ciência da sentença, 

devendo aguardar em cartório eventual recurso.

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(a) segurado(a): Manoel 

Fernandes da Silva; b) benefício concedido: aposentadoria por idade rural; 

c) renda mensal atual: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) 

- salário mínimo -; d) data de início do benefício – DIB: 30/08/2015 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

período a ser considerado como atividade rural: 180 meses anteriores ao 

requerimento do benefício; h) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 (trinta) dias

Comarca de Marcelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 020/2018/DF

 O Doutor RAFAEL SIMAN CARVALHO, M.M. Juiz Substituto e Diretor do 

Foro da Comarca de Marcelândia, Estado de Mato Grosso, amparado no 

que dispõe no item 1.2.12.1 da CNGC (Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça) que determina ao Magistrado a 

realização de correição nos ofícios da justiça a ele sujeito.

 CONSIDERANDO a proibição de suspensão de atividades jurisdicionais 

durante correição ordinária e o grande volume de processos em 

tramitação;

 RESOLVE:

 I – PRORROGAR no período de 17/05 a 17/06/2018 a Correição designada 

na Portaria 14/2018.

 II - Esta portaria entra em vigor com efeito retroativo à 17/05/2018.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Presidente do E. Tribunal 

de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça, Presidente Local da OAB-MT e 

ao Ministério Público desta Comarca.

 Marcelândia, 23 de maio de 2018.

 RAFAEL SIMAN CARVALHO

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48432 Nr: 257-60.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ITAIBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48597 Nr: 422-10.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se o processo pelo prazo de ____________________. 

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48532 Nr: 357-15.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIOFFI & OLIVEIRA LTDA - ME, SANDRA 

REGINA CIOFFI, EDIMAR SILVEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Suspenda-se o processo pelo prazo de __________________. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61393 Nr: 91-23.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE NOGUEIRA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42503 Nr: 2650-94.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEÃO CASSIO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Maria Emília C. de Arruda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46400 Nr: 186-92.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINELSA TEIXEIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46122 Nr: 1844-88.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALLI STEINKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se com as cautelas de estilo. Rematam-se a central de 

arrecadação e arquivamento.Certifique-se decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61386 Nr: 84-31.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS NOGUEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61752 Nr: 458-47.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORPUS-MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46348 Nr: 142-73.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47797 Nr: 1581-22.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MATIAS MADEIRAS - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o cumprimento da determinação judicial de fls._________;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61375 Nr: 73-02.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67789 Nr: 178-71.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

MAYARA LTDA, ANTONIO VANDERLEI HARRES, EDWAR JOÃO HARRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 25906 Nr: 841-69.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODIL MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, ANTONIO AMARAL DE FREITAS, DIONIR LUIZ CERON, FELIPE 

FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:2.606 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46537 Nr: 323-74.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE ARAUJO DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada para, em 15 dias, apresentar impugnação à 

execução / cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61377 Nr: 75-69.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46360 Nr: 146-13.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49348 Nr: 1173-94.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MADEIRAS DAPPER LTDA - ME, 

ALOISIO DAPPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49299 Nr: 1124-53.2010.811.0109

 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): COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS 

LAMINADAS CAPINZAL LTDA, NILSON DO NASCIMENTO, ARTIDOR 

ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joemar Moraes Rosa - OAB:MT 

2056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60089 Nr: 21-40.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROSKI & RUFFATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62862 Nr: 30-31.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CAMBARÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 41339 Nr: 92-52.2006.811.0109

 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): COSTA E MENDES DA SILVA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61368 Nr: 66-10.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VIEIRA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62043 Nr: 735-63.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderli Maria da Silva Melo - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70614 Nr: 1568-76.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46962 Nr: 755-93.2009.811.0109
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS & LUNARO LTDA, Benedita da Silva 

Pereira, EDENIR LUNARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49576 Nr: 112-67.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. MATIAS MADEIRAS - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49575 Nr: 111-82.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARINI FUNK & FUNK LTDA- EPP, EDINIR 

WALTERNEY FUNK, ANA CLAUDIA GARCIA LAZARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44133 Nr: 1531-64.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Vívian Martins Melo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70897 Nr: 51-02.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. C. F. VELASCO DE MELO MODAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50243 Nr: 781-23.2011.811.0109

 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): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

PERUZZOLO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 Intime-se a parte autora para, em 10 dias, requerer o que for de seu 

interesse, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46498 Nr: 284-77.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOÃO MAZZOCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73593 Nr: 1553-73.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), 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, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46381 Nr: 170-41.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se com as cautelas de estilo. Remeta-se à central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 1483-95.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEIS & CARVALHO DOS SANTOS LTDA - ME, 

RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, CÉLIO THEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se o cumprimento da determinação judicial de fls._________.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho
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 Cod. Proc.: 40223 Nr: 340-18.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER AUGUSTO DE ARRUDA E CIA LTDA, 

Cleber Augusto de Arruda, GILMAR DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Latterza de 

Oliveira - OAB:MT/8.248-B, ELIANE MORENO HEIDGGER DA SILVA - 

OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:7229-B/MT

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61072 Nr: 1066-79.2012.811.0109

 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: ENOCH MOREIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKA COLONIZAÇÃO LTDA., CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA, MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO, IRINEI GALINA, JOSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT, bruno 

homem de melo - OAB:6613-B, Lanereuton Theodoro Moreira - 

OAB:MT-9.667-B, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:11324/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR O ADVOGADO DR. LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA, PARA DEVOLVER OS AUTOS, NO PRAZO DE 3 (TRÊS DIAS) 

HORAS, PENA DE COMINAÇÕES LEGAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62856 Nr: 24-24.2014.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOÃO MAZZOCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE DE MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46549 Nr: 366-11.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS GOMES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46277 Nr: 56-05.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GOMES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42635 Nr: 116-46.2007.811.0109

 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): MARIVONE DA APARECIDA MAIA VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.________, a Secretaria para ato 

do ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67597 Nr: 81-71.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & ROCKENBACH LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G LAMINADOS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE DE CASTRO MOURA - 

OAB:18.986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifique-se decurso de prazo, após conclusão para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64897 Nr: 174-68.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BONMANN DE LIMA, TANIA 

BONMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atenda-se a(s) diligência(s) de fls._______, conforme requerida(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46316 Nr: 98-54.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARTINS DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte ré para, no prazo de 15 dias, efetuar a quitação do 

débito, sob pena de penhora pelo Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61308 Nr: 6-37.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANGAI SUPERMERCADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43290 Nr: 705-38.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELA MARIS PERIN DAL-PIVA MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B, Marcos Rafael de S. Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se mandado de penhora em desfavor da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61237 Nr: 1237-36.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. BOCCA E CIA LTDA, Valmor Francisco 

Bocca, MARCIA FEDRIZ BOCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47460 Nr: 1243-48.2009.811.0109

 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): MARCIO RODRIGO SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44832 Nr: 584-73.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MUSAMAR LTDA EPP, 

ADILSON ALMENDRO DE SOUZA, NEUSA HEROINA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte (__) autora (__) ré, para, em 05 dias, manifestar(em)-se 

sobre fls. ____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65467 Nr: 524-56.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO ME, 

RANDINELLI BEZERRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46927 Nr: 712-59.2009.811.0109

 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): VIVALDO VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60187 Nr: 127-02.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. V. NOGUEIRA & CIA LTDA, JADEIR 

CANGUSSU NOGUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, indicar bens do 

executado a serem penhorados, ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46185 Nr: 1950-50.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

INDIANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.74-v, a Secretaria para ato do 

ofício

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62274 Nr: 961-68.2013.811.0109

 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: VILSON DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT, ARNÓBIO 

VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT, Kariza 

Danielli Simonetti Aguiar - OAB:15.532-MT

 Arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46141 Nr: 1864-79.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO MIRANDA & OLIVEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Arquive-se com as cautelas de estilo. Remeta-se à central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70978 Nr: 94-36.2017.811.0109

 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: GERALDO FERREIRA

 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:

 Existe determinação judicial a cumprir, fls.61/61-V, a Secretaria para ato 

do ofício.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48921 Nr: 746-97.2010.811.0109

 AÇÃO: Quebra de Sigilo Bancário (art. 1º, § 4º, IX da Lei Complementar 

105/01)->MATÉRIA CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AND, RCF, ACDS, JAS, MPCRDOL-M, CFDS, 

MMDCLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Vistas ao representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47281 Nr: 1074-61.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID PEREIRA DA SILVA, EDUARDO SILVA 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:

 Vistos em correição.Considerando a declinação da nomeação (fl. 145) e 

por não ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. 

Claudio Leme Antônio: Travessa Morumbi, 47, centro, setor leste, 

Colíder/MT, fones: 066-35412127 e 066-99962-8442, email : 

cla.adv@uol.com.br, para representar Eduardo Silva Dias.Fixo honorários 

advocatícios em 10 URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o munus público não caberão 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69307 Nr: 2368-64.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 2368-64.2017.811.0111 (Código 69307)Classe – 

Assunto:Reconhecimento e Dissolução de União Estável Requerente:Rosa 

Gabriela Rodrigues SavinoRequerido:Gilmar Jair EngelmannVistos em 

correição.1) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref. evento 29), 

NOMEIO como defensor dativo o causídico Dr. KASSIO ROBERTO PEREIRA 

para patrocinar os interesses do requerido Gilmar Jair Engelmann.(...) 2) 

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão, bem como o 

requerido para comparecer ao escritório do advogado 

nomeado.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 10 de maio 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54456 Nr: 699-78.2014.811.0111

 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: GBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Carlos Santore - 

OAB:6.170-B MT, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Processo nº 699-78.2014.811.0111 (Código 54456)

Classe – Assunto: Ação de Alimentos

Requerente: Geisla Bueno da Silva

Requerido: Fagner Juliano da Silva Oliveira

Vistos em correição.

CONSIDERANDO a declinação inclusa pela causídica outrora nomeada, 

nomeio o Dr. Kássio Roberto Pereira para patrocinar os interesses da 

parte requerente, apresentando as contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto pelo requerido.

FIXO os honorários do mencionado advogado em 04 (quatro) URH 

(Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de honorários 

da OAB/MT.

Intime-se o causídico sobre o teor da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51070 Nr: 963-66.2012.811.0111

 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: CCDS, Aída Carolino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51070

Processo nº 963-66.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Aída Carolino dos Santos e outro.

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.

Levando-se em consideração o teor da decisão proferida no Egrégio 

Tribunal de Justiça, determino a suspensão processual pelo prazo de 90 

(noventa) dias para que a parte requerente providencie o requerimento 

administrativo perante o INSS, comprovando a negativa do requerimento 

ou se for o caso, a concessão do benefício, não sendo aceito mera 

comprovação de agendamento, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 983-86.2014.811.0111

 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: PEDRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54816

 Processo nº 983-86-2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente(s): Pedro Ferreira

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a perícia de fls. 

124-131, bem como o documento de fls. 132, no prazo de 10 (dez) dias.
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Após, façam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58154 Nr: 1224-26.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1224-26.2015.811.0111.

Código Apolo nº 58154.

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de Ref. 18, REVOGO a nomeação feita a Dra. 

Elizandra Simone Soares e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Francisco de Assis Silva Diniz, o advogado GIOVANNE GOMES ARAÚJO, 

que deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 12.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66763 Nr: 883-29.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Processo nº 883-29.2017.811.0111

Código nº 66763

Vistos.

INDEFIRO o requerimento do Ministério Público de Ref. 52, tendo em vista 

que foi homologada a desistência da testemunha Cesar Kiniess Bohrer, 

conforme determinação de Ref. 56.

No mais, SOLICITE-SE informação sobre o cumprimento da precatória de 

Ref. 35.

Após, com o retorno da Carta Precatória da Comarca de Sinop/MT (ref. 

35), devidamente cumprida, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério 

Público e, posteriormente à Defesa, para apresentação de memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada.

Após, venham-me os autos conclusos para prolação de sentença.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70123 Nr: 2785-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIRAN CASSIO SANTOS PEREIRA DA SILVA, 

LEONARDO APARECIDO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 2785-17.2017.811.0111.

Código Apolo 70123.

Vistos.

1) RECEBO o recurso de apelação interposto à Ref. 98 pelo acusado 

Tairan Cassio Santos Pereira da Silva, eis que devidamente intimado 

manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória.

2)ABRA-SE VISTA à Defesa constituída para que apresente as devidas 

razões recursais, no prazo legal.

3) Com o aporte das razões recursais de Defesa, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para que ofereça contrarrazões, no prazo legal.

4) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55676 Nr: 23-96.2015.811.0111

 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): Uemerson Wagner da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 23-96.2015.811.0111.

Código Apolo 55676.

Vistos em correição.

1) Tendo em vista que o acusado declarou não possuir condições 

financeiras para constituir advogado (Ref.111), NOMEIO com defensor 

dativo do acusado Uemerson Wagner da Silva Costa o advogado Nilson 

Allan R. Portela, devendo apresentar razões recursais no prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 2) INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

3) Intime-se a Defesa para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

4) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58619 Nr: 1445-09.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA VALBURGA HERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios e, no mérito 

ACOLHO a pretensão neles deduzida a fim de corrigir erro material, 

JULGANDO-OS PROCEDENTES para retificar a sentença, que passará a 

conter a seguinte redação:“(...)“Condeno o embargado/exequente em 

honorários de sucumbência, no valor de R$ 1.000,00, arbitrados ante a 

ausência de condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão dos 

benefícios da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §§2º e 3º, do Código 

de Processo Civil(...)”.No mais, permanece a sentença, tal como lançada. 

Em virtude da retificação da sentença, para efeito do trânsito em julgado, 

este ocorre apenas depois de decorrido o prazo recursal sem a 

interposição de recurso desta decisão.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Comunique-se. Intime-se.Matupá/MT, 22 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50728 Nr: 610-26.2012.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8742, Hélio Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO 

FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50728

Processo nº 610-26.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente(s): Nirdo Dias

Requerido(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

A oposição de manifestação manuscrita, interlinear e marginal, além de 

prejudicar a organização do feito, dá margem à consecução de fraudes, 

máxime pela possibilidade de oposição de pedidos extemporâneos, 

anacrônicos e, eventualmente, preclusos.

 O peticionamento de forma ordinária permite a adequada numeração das 

folhas e manutenção da ordem processual.

 Ante o exposto, não conheço da manifestação de fls. 128-v.

No mais, intimem-se as partes para manifestarem-se sobre o laudo pericial 

de fls. 119-123, no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Matupá, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35590 Nr: 433-96.2011.811.0111

 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: SILVIA MARISA SICHOSKI

 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 35590

Processo nº 433-96.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária – Cumprimento de sentença

 Requerente: Silvia Marisa Sichoski

Requerido:Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida por SILVIA MARISA 

SICHOSKI em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados pela 

exequente.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Primeiramente, insta consignar, que inobstante o entendimento desta 

Magistrada no sentido de que a manifestação manuscrita, interlinear e 

marginal, além de prejudicar a organização do feito, dá margem à 

consecução de fraudes, máxime pela possibilidade de oposição de 

pedidos extemporâneos, anacrônicos e, eventualmente preclusos, no 

presente caso, para que não haja prejuízo à parte autora, tendo em vista 

que o feito se encontra apto à homologação de cálculo e, 

consequentemente expedição de RPV bem como, expedição do 

competente alvará de levantamento de valores, ACOLHO, 

excepcionalmente, a manifestação de fls.242-v.

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente às fls. 237-240.

EXPEÇA-SE a respectiva RPV.

Após, intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Com a informação da conta bancária, proceda a escrivania à expedição 

do(s) competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Cumprido o acima exposto, em nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 02 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73522 Nr: 733-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 733-14.2018.811.0111.

Código Apolo nº 73522.

Vistos em correição.

 1) Tendo em vista que os argumentos trazidos pela Defesa do acusado 

JEFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, confundem-se com o mérito, 

postergo a sua análise para ocasião da sentença.

2) Analisando a resposta apresentada pelo acusado 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 28 de junho 

de 2018, às 12h15min.

3) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

5) Sem prejuízo das determinações anteriores, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de Ref. 24.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 22 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56528 Nr: 473-39.2015.811.0111

 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: EDSON HASTENREITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 473-39.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56528.

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de Ref. 59.

Após, considerando o teor da petição de Ref. 64, OFICIE-SE COM 

URGÊNCIA o INSS, para que seja IMEDIATAMENTE implantado o benefício 

concedido à parte autora, conforme o teor da sentença de Ref. 59, sob 

pena de responsabilização penal pelo crime de desobediência (art. 330 do 

CP).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 22 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
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 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

 (...)Dou o feito por saneado.Pois bem.Analisando os autos, verifico que o 

número de testemunhas apresentado pela Defesa do acusado JOÃO 

RODRIGUES GOMES (Ref. 206), excedeu o limite de testemunhas a serem 

inquiridas durante a sessão de julgamento estabelecido no art. 422 do 

Código de Processo Penal.Outrossim, verifico que as testemunhas Evilásio 

de Souza Correia, Raimundo Teixeira dos Santos, Maria Luzilene Alves de 

Araújo e Aloísio Marcel Pereira Santos, também foram arroladas pelo 

Ministério Público, razão pela qual serão consideradas preferencialmente à 

acusação.Nesse ponto, retirando mencionadas testemunhas do rol da 

Defesa de João Rodrigues Gomes, remanesce o número de sete 

testemunhas arroladas.Dessa forma, INTIME-SE a Defesa de JOÃO 

RODRIGUES GOMES, para que no prazo de 02 (dois) dias, indique quais 

testemunha pretende inquirir durante a sessão de julgamento, 

atentando-se ao número limite de 05 (cinco), conforme estabelecido no art. 

422 do Código de Processo Penal.Sem prejuízo, DESIGNO sessão para 

julgamento dos acusados MARCELO FIDÉLIS e JOÃO RODRIGUES GOMES 

pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 18 de junho de 2018, com 

início às 07h30min.Intimem-se os acusados, as Defesas e a 

Representante do Ministério Público, bem como as testemunhas e a vítima 

arrolada pelas partes, para serem ouvidas em plenário.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se e cumpra-se. Matupá/MT, 22 de maio de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54151 Nr: 448-60.2014.811.0111

 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: CIDALIA BATISTA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA, CARLOS 

ALBERTO GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 122/124, o requerido 

deverá efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

427,21 e da taxa judiciária no valor de R$ 427,21, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34478 Nr: 1790-48.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ XISTO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Certifico que, de acordo com a sentença, o requerido deverá efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 376,85 e da taxa 

judiciária no valor de R$ 126,39, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11913 Nr: 442-34.2006.811.0111

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de acordo com a sentença, o requerente deverá efetuar o 

pagamento das custas processuais no valor de R$ 342,60 e da taxa 

judiciária no valor de R$ 82,56, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51150 Nr: 1043-30.2012.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C A SBARDELOTTO, Regiane Alves Batista, Cleverson 

Antonio Sbardelotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 164/164v, o embargante 

deverá efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

915,65, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35485 Nr: 327-37.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAS, GERALDO AMARO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 163/166, o requerido 

deverá efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 258,43, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36038 Nr: 878-17.2011.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO BERTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:MT5671A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 141/142v, o embargante 

deverá efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

2.769,31, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1879 Nr: 1127-41.2006.811.0111

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:5368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 67, o requerente deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 318,81, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9351 Nr: 346-19.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 651 de 755



 PARTE AUTORA: Donin Donin & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Gonçalves Pereira - 

OAB:4720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 61, o requerido deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 298,30 e da 

taxa judiciária no valor de R$ 30,32, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51359 Nr: 1254-66.2012.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGUMI HAMASATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 188/189, o embargante 

deverá efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

475,34, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34599 Nr: 1911-76.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGUMI HAMASATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 195, o requerido deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 835,81 e da 

taxa judiciária no valor de R$ 835,81, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1915 Nr: 1130-93.2006.811.0111

 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: NELSON SOBANSKI, EVA SOBANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Gonçalves Pereira - 

OAB:4720-B/MT

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 125, o requerido deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 329,00, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29559 Nr: 19-06.2008.811.0111

 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: ELIO ALCENO SCHOWANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Marion Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 153, as partes deverão 

efetuar o pagamento das custas processuais (pro-rata) no valor de R$ 

756,95 e da taxa judiciária no valor de R$ 562,87 para cada parte, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8581 Nr: 486-53.2006.811.0111

 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: IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA DO 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERI SOARES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 215/217, o requerido 

deverá efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

571,70, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51364 Nr: 1259-88.2012.811.0111

 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: DAMIÃO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA LAUDELINA DE PAULA - 

OAB:11839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 93/95v, o requerido 

deverá efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 258,43, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1900 Nr: 1129-11.2006.811.0111

 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: Paulo César Donin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR STEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Gonçalves Pereira - 

OAB:4720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, de acordo com a sentença de fls. 47, o requerente deverá 

efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 170,61, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27262 Nr: 3-33.2000.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML, ONdS, GdCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelino Valdir de Oliveira 

Macedo - OAB:3499-B/MT, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Alvim - 

OAB:3285/MT

 Processo nº 3-33.200.811.0111

 Código nº 27262

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente(s): João Carlos Hintz

Executado(s): Rio Móveis Ltda., Oscar Nunes da Silva e Genesis do 

Carmo Dias.

Vistos em correição.

Considerando o cálculo apresentado pela parte exequente às fls. 586-588, 

bem como o transcurso do prazo desde a sentença de fls. 356-365 

(21.06.2011) até o presente momento, verifico que o valor calculado é 

bastante expressivo.

Diante disso, REMETAM-SE os autos à Contadoria do Juízo para que 
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proceda com novo cálculo, considerando os termos da sentença de fls. 

356-365.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 11 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35405 Nr: 247-73.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edizio Gomes de Lira

 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 35405

Processo nº 247-73.2011.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente(s): Edizio Gomes de Lira

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento de fls. 127-131.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (1ª 

Turma), solicitando informações acerca do julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 0049164-41.2015.4.01.0000.

Após, façam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50518 Nr: 387-73.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50518

Processo nº 387-73.2012.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Requerente(s): Maria Francisca Lemos

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento de fls. 163-168.

Sem prejuízo, OFICIE-SE ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (1ª 

Turma), solicitando informações acerca do julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 0035583-56.2015.4.01.0000.

Após, façam-me os autos conclusos.

Matupá/MT, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36295 Nr: 1136-27.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Bom Solo Ltda, Edson Marcos 

Melozzi, ANGELO CARLOS MARONEZZI, OSVALDO FERREIRA BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36295

Autos nº 1136-27.2011.811.0111

Assunto-Classe: Execução Fiscal

Exequente(s): União

 Executado(s): Agrícola Bom Solo Ltda, Edson Marcos Melozzi, Angelo 

Carlos Maronezzi e Osvaldo Ferreira Bessa.

 Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado pela parte exequente e SUSPENDO o 

curso da execução, com fulcro no artigo 921, V, do Código de Processo 

Civil/2015, até dezembro de 2018.

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar-se 

quanto à quitação do débito.

Matupá/MT, 18 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54385 Nr: 636-53.2014.811.0111

 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: VERA LUCIA SUSSAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, J. RAMALHO AMAZONIA CORRETORA E ADMINISTRADORA 

DE SEGUROS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18.320 MT, ROBSON BAROZZI BRISARD 

GOMES - OAB:13.794 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A, Rodrigo Saldela Bíscaro - 

OAB:11.276/MT

 Processo nº 636-53.2014.811.0111

 Código nº 54385

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Vera Lucia Sussai

Executado: Sul America Companhia Nacional de Seguros e outro.

Vistos em correição.

Atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC, determino a intimação da 

parte executada para cumprir voluntariamente o acórdão no prazo de 

quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e honorários 

no percentual de dez por cento sobre o montante da condenação (CPC, 

art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de penhora e de 

avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42200 Nr: 2281-36.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaltina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 
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fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44194 Nr: 304-38.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credenir de Campos Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45152 Nr: 1046-63.2014.811.0030

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 (...)a) o recuperando DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, 

atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada 

à SEJUDH. Deverá aguardar ser intimado para a colocação do 

equipamento, tendo em vista esta comarca estar aguardando a chegada 

de novos; b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar 

de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir 

que outrem o faça; c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como 

recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;d) 

Comparecer ao Juízo mensalmente para justificar suas atividades. 

Iniciando no dia 04 de junho de 2018;e) Recolhimento domiciliar noturno às 

18h30mim, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a 

sexta-feira, aos sábados poderá sair as 06h00mim e retornar até às 

12h30min. Devendo permanecer em casa nos demais horários. f) Durante 

o período da condenação, não poderá ausentar-se da Comarca por mais 

de 07 (sete) dias sem prévia autorização do Juízo;g) Proibição de 

frequentar bares, boates e congêneres, bem como de ingerir bebidas 

alcóolicas e consumir drogas;h) Não cometer crime;Ante a ausência da 

Defensora Pública, devidamente justificado, arbitro honorários ao 

advogado nomeado para este ato, no valor de 01 URH. Expeça-se certidão 

ao advogado nomeado.Nesta ocasião o reeducando informou o endereço 

que pode ser localizado, a saber: Rua 03, s/nº, Bairro Jardim Carolina, 

próximo a Kitnet do Boi Bom, telefone para contato (65) 9662-5105.(...) 

Após a juntada desse documento, abra-se vista ao MPE. Ricardo Nicolino 

de CastroJuiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65450 Nr: 2054-70.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, tendo em vista que 

não houve informação do cumprimento da carta precatória expedida, bem 

como o termo de audiência de Ref: 30, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 25 de Julho de 2018, às 9 horas e 45 minutos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19961 Nr: 465-87.2010.811.0030

 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: Luciene Maria Nonato, Maria Auxiliadora de Arruda 

Silva, Maria de Fátima e Silva, Marcia de Souza Silva, Manoel Ciro Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Município de Nobres - MT - OAB:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Considerando que os autos aguardam a realização de perícia, bem como 

que essa foi requerida pelos autores, os quais são beneficiários da 

gratuidade da justiça.

 Considerando o fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, 

momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento 

das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a 

inversão do ônus de seu pagamento.

Considerando que nesta comarca de Nobres/MT há vários processos que 

aguardam a realização de perícia “de insalubridade”, os quais tramitam há 

vários anos, inclusive, em sua maioria, estão inseridos na Meta 2 do CNJ.

 Considerando que o perito nomeado não é obrigado a realizar o seu 

trabalho gratuitamente, e que incumbe ao magistrado requisitar ao Estado, 

a quem foi conferido o dever constitucional de prestar assistência 

judiciária aos hipossuficientes, o ônus de promover a realização da prova 

técnica, por meio de profissional de estabelecimento oficial especializado 

ou de repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio 

da produção da prova, o que deve ocorrer em colaboração com o Poder 

Judiciário.

 Revogo a decisão anterior de nomeação de perito e determino:

Requisite-se a POLITEC regional da cidade de Diamantino/MT para que 

realize a perícia anteriormente determinada, posto ser o único órgão 

público apto.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 421624 Nr: 95-69.2014.811.0030

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Casanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária de cobrança.

 Intime-se, pessoalmente, a parte autora para que indique o endereço 

atualizado da parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Havendo indicação de endereço diferente do constante nos autos, 

proceda com a citação do requerido, em consonância com a decisão 

inicial.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44141 Nr: 256-79.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Justina da Costa Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados pelo 

exequente, HOMOLOGO os valores calculados.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 

à inicial, remetendo os autos ao arquivo provisório até o pagamento.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 44122 Nr: 237-73.2014.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolina Norberta de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados pelo 

exequente, HOMOLOGO os valores calculados.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 

à inicial, remetendo os autos ao arquivo provisório até o pagamento.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 41926 Nr: 1971-30.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Gomes Ferreira Delfino de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados pelo 

exequente, HOMOLOGO os valores calculados.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 

à inicial, remetendo os autos ao arquivo provisório até o pagamento.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Nobres/MT.

SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40782 Nr: 616-82.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA DE SOUZA, Cpf: 04773946121, 

Rg: 2.398.501-1, Filiação: Celeste Rosbach de Souza e Rosania Terezinha 

de Souza, data de nascimento: 07/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Nobres-MT, convivente, manicure, Telefone 9913-5429. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 596,86 (Quinhentos e noventa e seis reais e 

oitenta e seis centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Expedição de certidão para fins de 

PROTESTOS OU DIVIDA ATIVA, a depender da origem do débito .

 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, Carmelindo Rei da Silva, 

digitei.

Nobres, 22 de maio de 2018

Carmelindo Rei da Silva

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41926 Nr: 1971-30.2012.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Gomes Ferreira Delfino de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

Considerando a lotação deste Magistrado para jurisdicionar junto à 

Segunda Vara da Comarca de Juína/MT-Segunda Entrância, nos termos do 

Ato n° 192/2015-CMag, devolvo os autos à Secretaria da Vara a fim de 

renovar a conclusão ao Magistrado que me sucederá.

Cumpra-se.

Nobres/MT, 12 de dezembro de 2016.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46533 Nr: 1820-93.2014.811.0030

 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: JOSEFINA MENDES DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Determino a realização de estudo socioeconômico a ser realizado pela 

Equipe Multidisciplinar vinculada a este juízo, devendo o laudo ser 

apresentado em 30 (trinta) dias.

Intime-se o profissional nomeado para designar a data do estudo, o que 

deverá ser imediatamente informado nos autos, visando à intimação prévia 

das partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal 
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per capita da família do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo 

vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ 

do salário mínimo, restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) 

periciando(a), expressa na situação de absoluta carência de recursos 

para a subsistência?

Em observância ao princípio da celeridade processual, intimem-se as 

partes para apresentarem quesitos no prazo de 03 (três) dias, sob pena 

de preclusão.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66929 Nr: 2752-76.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO 

- OAB:8256

 Número do Processo: 2752-76.2017.811.0030

Código: 66929

Despacho

Vistos etc.

 Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo deprecante com 

nossas homenagens, procedendo-se as baixas de estilo

Ante a ausência da Defensora Pública, devidamente justificado, arbitro 

honorários ao advogado nomeado para este ato, no valor de 01 URH. 

Expeça-se certidão ao advogado nomeado

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61856 Nr: 330-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean da Silva Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Número do Processo: 330-31.2017.811.0030

Código: 61856

Vistos etc.

a) o recuperando DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, 

atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora 

de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as 

orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, 

programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada 

à SEJUDH. Deverá aguardar ser intimado para a colocação do 

equipamento, tendo em vista esta comarca estar aguardando a chegada 

de novos;

 b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de 

qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que 

outrem o faça;

 c) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica 

se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de 

forma correta e zelar por sua integridade;

d) Comparecer ao Juízo mensalmente para justificar suas atividades;

e) Recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 

06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira, aos sábados poderá 

sair as 06h00mim e retornar até às 12h30min. Devendo permanecer em 

casa nos demais horários.

 f) Durante o período da condenação, não poderá ausentar-se da 

Comarca por mais de 07 (sete) dias sem prévia autorização do Juízo;

g) Proibição de frequentar bares, boates e congêneres, bem como de 

ingerir bebidas alcóolicas e consumir drogas;

h) Não cometer crime;

Ante a ausência da Defensora Pública, devidamente justificado, arbitro 

honorários ao advogado nomeado para este ato, no valor de 01 URH. 

Expeça-se certidão ao advogado nomeado.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45320 Nr: 1163-54.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Enrique Alexandre, Ulisses Batista da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETELMINIO DE ARRUDA 

SALOME NETO - OAB:9869/O, José Aécio Pires Salomé - OAB:3111

 DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 31/08/2018, às 13h30mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55272 Nr: 735-04.2016.811.0030

 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: Elizângela Mendes Silva Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Matos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais de Oliveira - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 06/07/2018, às 16h00 mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 1265-71.2017.811.0030

 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: Ivo Friedrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 17/08/2018, às 16h30mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 3673-69.2016.811.0030

 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: Gumercindo Cardozo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 17/08/2018, às 15h45mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58782 Nr: 3202-53.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria Zilda Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 17/08/2018, às 15h00mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62148 Nr: 506-10.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deonízio Bispo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandra Nishimoto Braga 

Savoldi - OAB:MT - 9.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 17/08/2018, às 13h30mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54948 Nr: 603-44.2016.811.0030

 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: Gabriel Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Designo a audiência para o dia 17/08/2018, às 09 h45 mim.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66646 Nr: 2618-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino dos Anjos Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .IV – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENSCaso o executado seja citado e 

não efetue o pagamento ou não proponha embargos, conclusos para 

apreciação dos demais pedidos constante na inicial. V - DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISDefiro desde já o cumprimento nos moldes facultados 

pelo art. 212, §2º do NCPC, caso haja necessidade.Havendo necessidade 

de pagamento de diligências, intime-se o executado para que providencie 

o pagamento dessa e junte aos autos o comprovante de pagamento, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso, não haja o cumprimento da determinação 

acima, certifique-se a inercia do advogado e proceda com a intimação 

pessoal do exequente para juntar o comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Para tanto, deverá 

intimar a autora (PJ) pessoalmente, através de Aviso de Recebimento 

(AR), sendo desnecessária nova intimação do advogado a respeito deste 

último ato.Vale a presente decisão como mandado de citação do 

executado. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56226 Nr: 1134-33.2016.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinalice Matias de Almeida Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Júnior - OAB:10777/O, João 

Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Magalhães 

dos Santos - OAB:12550

 DESPACHO

Vistos, etc.

 O feito pende de análise do pedido de gratuidade da justiça postulado pela 

parte autora.

 Em análise dos autos, constato que não há nenhum documento que 

comprove a alegação de hipossuficiência, razão pela qual, intime-se o(a) 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos 

documentos que comprovem a sua hipossuficiência, sob pena de extinção 

do processo.

Com o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-62.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EREMILSO DE MORAES ROMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre o petitório retro, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como concordância. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000247-95.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o 

art. 523 do NCPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da 

dívida. Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa 

disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, 

contudo, não se aplica os honorários advocatícios. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais 

pedidos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-08.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos. Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o 

presente recurso no efeito devolutivo. Ante a afirmação da parte 

recorrente de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível 

revogação posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se o recorrido para as contrarrazões, em 10(dez) dias. 

Juntadas as contrarrazões, encaminhem-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000378-70.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHER CANDIDA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o 

art. 523 do NCPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da 

dívida. Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa 

disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, 

contudo, não se aplica os honorários advocatícios. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais 

pedidos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000101-54.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o 

art. 523 do NCPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da 

dívida. Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa 

disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, 

contudo, não se aplica os honorários advocatícios. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais 

pedidos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-84.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DINIZ NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-48.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA DA SILVA FOLHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-46.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre o petitório retro, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como concordância. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-05.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR CATARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em 

favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-16.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO PEIXOTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Primeiramente, altere-se a classe processual para 

cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada, através de seu(s) 

Advogado(s) para efetuar o pagamento da obrigação imposta na sentença 

no prazo de 15 dias, sob pena de multa no percentual de 10%, conforme o 

art. 523 do NCPC ou oferecer bens a penhora suficientes a garantia da 
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dívida. Destaco que de acordo com o enunciado 97 do FONAJE, a multa 

disposta no art. 523, §1º, do CPC/2015 é aplicável no juizado especial, 

contudo, não se aplica os honorários advocatícios. Não havendo 

pagamento do débito, certifique-se e conclusos para análise dos demais 

pedidos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-86.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JESIEL DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar sobre o petitório retro. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-24.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FRANCISCO DE OLIVEIRA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Vistos etc. Tendo em vista o retorno dos autos da segunda 

instância, intimem-se as partes autora para manifestarem requerendo o 

que entender de direito, no prazo 05 (cinco) dias, nada sendo requerido, 

arquivem-se estes autos. Cumpra-se.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 160-22.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benivia Perim Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de conhecimento condenatório ajuizada em desfavor 

do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas provas serão 

verificadas de acordo com o disposto na legislação processual.

II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

30 de agosto de 2018, às 13h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 1377-71.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdOD

 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.

INDEFIRO a expedição de mandado de prisão em face do executado, em 

caso de inadimplência, uma vez que se trata de execução de alimentos 

pelo rito expropriatório.

Outrossim, determino a intimação da parte autora, através de seu 

defensor dativo, para que promova o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43184 Nr: 377-65.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ludymilla de Lim Rodrigues, Fabiana de Lima Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE ATRAVÉS DE SEU PROCURADOR 

DA PERICIA: DESIGNO o dia 26 de maio de 2018, as 08h00min, para 

realização da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum da 

Comarca de Arenápolis/MT, Rua Presidente Costa e Silva, nº 410, Bairro 

Vila Nova, CEP nº 78.420-000, Arenápolis/MT, Tel.: (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42115 Nr: 1701-27.2017.811.0031

 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: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA PARDINHO DOS SANTOS 

ASSUNCAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:16.807-A, 

SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 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 cumprimento 

de liminar, referente à citação e intimação do requerido, por meio da 

Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41728 Nr: 1498-65.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CESAR ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre mandado e certidão do oficial de 

justiça e/ou requerer o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36398 Nr: 151-31.2016.811.0031

 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: LUCINETE ROSA DE LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Souza Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as partes, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 

26/07/2018 ás 09:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40570 Nr: 909-73.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soleni Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 Vistos

1. Trata-se de Guia de Execução de Pena Definitiva expedida em desfavor 

de Soleni Rodrigues da Silva, atualmente detida na Cadeia Pública Local.

 Realizado cálculo de pena à fls. 320/320v, manifestou o Ministério Público 

pela regressão de regime ante o cometimento de novo crime (fls. 295/297) 

e consequente perda dos dias remidos (fl. 321).

 Oportunizada vistas dos autos a defesa esta pugnou pela homologação 

do referido cálculo de pena.

 Vieram os autos conclusos.

2. Razão assiste ao Promotor de Justiça.

 Compulsando os autos, verifica-se que a reeducanda cometeu falta grave 

consistente na prática de fato delituoso, conforme fls. 295/297, nos 

moldes do art. 52 da LEP.

 Contudo, considerando que a apenada se encontra detida, também, por 

ordem de prisão preventiva oriunda do juízo de Pontes e Lacerda/MT (fl. 

316), resta prejudicada a análise do pedido de regressão de regime.

 Portanto, em consonância com o art. 127 da LEP declaro a perda de 1/3 

dos dias remidos até a data do cometimento da infração, qual seja, 

03/12/2015.

3. Assim, cumpra a secretaria com as seguintes providências:

a) Oficie-se a direção da Cadeia Pública local solicitando a remessa de 

eventual atestado de estudo/trabalho referente a reeducanda Soleni 

Rodrigues da Silva;

 b) Após, proceda-se novo cálculo de pena observando-se os parâmetros 

supraestabelecidos, com consequente intimação das partes para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com urgência por tratar-se de processo com ré presa.

 Nortelândia/MT, 18 de outubro de 2017

 Marina Carlos França

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-94.2015.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES DURAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ANA FLAVIA UCHOA OAB - MT0018385A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUEDES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DECISÃO Numero do Processo: 

8010034-94.2015.8.11.0031 REQUERENTE: FERNANDES DURAES DA 

SILVA REQUERIDO: GUEDES & CIA LTDA - ME Vistos. 1. Tendo em vista 

que as partes foram devidamente intimadas da sentença, conforme evento 

nº 9322158 e 9322159, deixando transcorrer in albis o prazo recursal, 

bem como pela notícia da ausência do cumprimento da sentença proferida 

nos autos (id nº 9308033), e a teor do artigo 52 e seguintes, da Lei nº 

9.099/95 c/c art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, de 

rigor o início da fase de cumprimento da sentença. 2. Cumpra a Secretaria, 

sequencialmente, as seguintes providências: Retifique-se a autuação, 

fazendo-se constar que o processo encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. Atualize-se o débito, observado o teor do sentença (id nº 

6625542) ; Em seguida, intime-se o(a) promovido(a)/executado(a) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor exequendo, sob pena de 

serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução; Efetuada a penhora, intime-se o(a) 

promovido(a)/executado(a) para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente embargos do devedor (Lei nº 9.099/95, art. 52, IX), os 

quais serão encartados nos próprios autos da execução; Em caso de não 

pagamento e/ou de não constrição, independentemente de nova 

conclusão, intime-se o promovente/exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nortelândia/MT, 17 de 

outubro de 2017. Marina Carlos França Juíza de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37795 Nr: 343-20.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IND. E COM. ARTESANAL DE CACHAÃA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO CRAICI DO 

AMARAL - OAB:15448

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao embargos à execução, nos termos do art. 920 do 

NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-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, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35121 Nr: 457-61.2009.811.0090

 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: FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-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 ao advogado do requerente para manifestação 

acerca do laudo apresentado fls. 121/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1198-23.2017.811.0090
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito retro da parte autora.

RENOVO o prazo do alvará judicial pelo prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da presente data.

Cumpra-se no que couber o(a) despacho ou decisão ou sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32147 Nr: 6-41.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL RIBAS RIBEIRO, Cpf: 

31781772134, Rg: 440.452, brasileiro(a), casado(a), comerciário. 

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 EXTINTO o presente feito com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e 

despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, 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.Condeno, outrossim, a 

parte executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% 

(dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) 

se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 

5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

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 for necessário. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 22 de maio de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45468 Nr: 855-03.2012.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIBAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL RIBAS RIBEIRO, Cpf: 

31781772134, Rg: 440.452, brasileiro(a), casado(a), comerciário. 

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 EXTINTO o presente feito com fundamento 

no art. 924, II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e 

despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, 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.Condeno, outrossim, a 

parte executada em honorários advocatícios, estes fixados em:a) 10% 

(dez por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for de até 200 (duzentos) salários-mínimos;b) 8% (oito por cento) 

se o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for superior a 

200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;c) 

5% (cinco por cento) se o valor da condenação ou do proveito econômico 

obtido for superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) 

salários-mínimos;d) 3% (três por cento) se o valor da condenação ou do 

proveito econômico for superior a 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 

100.000 (cem mil) salários-mínimos; oue) 1% (um por cento) se o valor da 

condenação ou do proveito econômico for superior a 100.000 (cem mil) 

salários-mínimos.Tudo na forma do art. 85, § 2º e incisos e § 3º, incisos I a 

V, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade anteriormente 

declinada para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

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 for necessário. 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, Cecília Henriqueta dos 

Santos, digitei.

Nova Canaã do Norte, 22 de maio de 2018

Wilson de Oliveira do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45033 Nr: 465-33.2012.811.0090

 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: VALDECI MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, Neuma Terezinha Cielo Mânica - OAB:OAB/MT 

3508-B

 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 manifestação 

acerca do laudo apresentado fls. 90/94.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57724 Nr: 1731-79.2017.811.0090

 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: FLAVIELEN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT-16598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e 

cópia da carteira de trabalho juntada pela parte autora abaixo da 

procuração, verifica-se que tal documento sozinho não é suficiente para 

comprovar sua hipossuficiência (fls. 59/66 - Ref: 8).

Assim, intime-se-a novamente para juntar todas as páginas que englobam 

a cópia da carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto 

de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Ressalte-se 

que as cópias da carteira de trabalho devem englobar as páginas 

referentes aos possíveis registros de trabalho.

Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das 

custas processuais no prazo acima assinalado.

 Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC).

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59317 Nr: 50-40.2018.811.0090

 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: RENALDO RIBEIRO BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial;c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 

encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47610 Nr: 684-75.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADJM, UMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 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 JULGO o processo extinto, com análise de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Anote-se 

que a cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira.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. Mas caso haja o deferimento da 

gratuidade da justiça, 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 NCPC.Nos termos do art. 914 

da CNGC, 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. Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45902 Nr: 239-91.2013.811.0090

 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: PMDS, UMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM, MADJM, OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.388

 Vistos.

 A parte autora informou a realização de acordo extrajudicial nos autos 

Código 47610, requerendo a extinção da presente demanda.

O Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, 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 

NCPC.

 Condeno, ainda, 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 a 

Defensoria Público do Estado de Mato Grosso, consoante art. 4º, inciso 

XXI, da LC nº 80/94.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46960 Nr: 198-90.2014.811.0090

 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: AMAZÔNIA MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:OAB/MT 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o decurso do lapso temporal requerido, intime-se a parte 

autora/exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 
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05 (cinco) dias (art. 1.238, parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47346 Nr: 502-89.2014.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES DE AZEVEDO -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46190 Nr: 537-83.2013.811.0090

 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: ALTAMIR JOSÉ BUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.241, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:OAB/RJ 86.253

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33475 Nr: 432-19.2007.811.0090

 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: WBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLB, SLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35935 Nr: 421-82.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZATIX TECNOLOGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos.
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Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, por meio de seu(ua) 

procurador(a), para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso II e III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33212 Nr: 173-24.2007.811.0090

 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: EDRAS SOARES, LOURDES FÉLIX SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO DIAS DA SILVA, JOSÉ DE 

OLIVEIRA, IVAINE MOLINA, CLEMENTE GOMES DA SILVA, JOSÉ 

JEFERSON PEREIRA, ELIZABETE DE OLIVEIRA MOLINA, DARCI ZICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, por meio de seu(ua) 

procurador(a), para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso II e III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47770 Nr: 824-12.2014.811.0090

 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: ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CARLOS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47044 Nr: 259-48.2014.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YDSAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46127 Nr: 476-28.2013.811.0090

 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: VALQUIRIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 
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intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 378-77.2012.811.0090

 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: VALTER BUENO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S.A, BRADESCO 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7670

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36345 Nr: 54-24.2011.811.0090

 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: JORGE RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35355 Nr: 690-58.2009.811.0090

 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: LUIS CARLOS PINTO, PPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO TONIZETI DOS SANTOS, AUREO 

APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415, LUCIANO FONTOURA BAGANHA - 

OAB:12644/MT

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 
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Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34769 Nr: 105-06.2009.811.0090

 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: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Verifica-se que até a presente data o pedido de gratuidade da 

justiça não foi analisado ou a decisão que concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora foi prolatada pelo(a) Excelentíssimo(a) Magistrado(a) 

então competente.Entanto, este magistrado possui entendimento diverso 

para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, 

na esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, a alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. (...) Assim, 

intime-a, por meio de seu defensor nomeado ou advogado constituído, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando 

aos autos cópia de carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação 

de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada 

do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. 

Além disso, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes acima declinados 

do cônjuge ou companheiro.É que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários 

mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, 

“caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 

05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para 

ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 

3º a 5º e 7º, todos da referida disposição normativa(...)Acrescenta-se 

que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos 

Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso 

aos dados da Receita Federal.Sem a comprovação, deverá a parte autora 

promover o recolhimento das custas processuais no prazo acima 

assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das providências acima 

declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os 

demais atos praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos(...). Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34291 Nr: 448-36.2008.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL PENAS CASAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliza Alexandra Queiroz de 

Souza - OAB:7979-MT, JOAQUIM FÁBIO DE MIELLI CAMARGO - 

OAB:MT/2680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:2.484/RO

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31640 Nr: 207-67.2005.811.0090

 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: CÉSAR BORGES DE SOUSA, NORMA SUELY TATESUZI 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARMACI, JOSÉ DE OLIVEIRA, 

SEBASTIÃO FERNANDES DOS SANTOS, ZULMIRO FERNANDES DOS 

SANTOS, JURANDIR DOMINGUES DE LIMA, LUIZ THOMAZ DA SILVA, 

WANDERLEI DOMINGOS DE LIMA, JOSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, 

EDINAL DIAS DE ARAÚJO, MARINALDO DE OLIVEIRA, JOSUEL FERREIRA 

DE OLIVEIRA, DIJALMA DA SILVA GOMES, CLEMENTE GOMES DA SILVA, 

ZILDA DE LIMA DA SILVA, IVONE FERREIRA DE OLIVEIRA, LAIDE GOMES 

DE ARAUJO, ADÃO DOMINGUES DE LIMA, APARECIDA SANTANA PIRES, 

MARILENE DE OLIVEIRA CUNHA, Idinalda Miranda da Costa de Oliveira, 

CLAUDIR DOMINGUES DE LIMA, Claumerindo do Espirito Santo, MANOEL 

EPIFANIO GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:146665, DÉBORAH ALBERITA DA SILVA FLAMINIO - 

OAB:10.302/MT, MAURICIO FRANÇA DEL BOSCO AMARAL - 

OAB:195418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:4936/O

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47507 Nr: 1750-52.2008.811.0009

 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: MANOEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDO DA CUNHA FERREIRA, MARIA 

JUSTINA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45112 Nr: 543-27.2012.811.0090

 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: JOÃO CÉLIO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, ELISEU FERREIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O
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 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 49-65.2012.811.0090

 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: CARLOS ALBERTO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA SALAORNI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36928 Nr: 610-26.2011.811.0090

 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: VERA MADALENA DOS SANTOS PRIOR SILVA, JOSÉ 

DIAS FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON LUIZ PINHEIRO BRAGA, HELOISA 

ALBUQUERQU DE BARROS BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA MARIA DOS SANTOS 

PRIOR - OAB:220379/SP, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36382 Nr: 92-36.2011.811.0090

 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: VALDOMIRO MOREIRA, FABIO JUNIOR MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 27340 Nr: 39-02.2004.811.0090

 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: HELIO PEREIRA DA ROCHA, IVONE FINATTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO DE ARRUDA, IRMA PEDRASSA DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8427/MT, MARIA DO CARMO BRANDÃO BAPTISTA - 

OAB:OAB/MT 4771-B, PAULO ROBERTO BRANDÃO RODRIGUES - 

OAB:9692/MT

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46835 Nr: 91-46.2014.811.0090

 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: MEDM, ADDM, AM, JMS, CMDA, MFDM, RCDM, JPM, 

MADS, CMDMP, AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o largo lapso temporal decorrido, intime-se a parte autora, por meio 

de seu(ua) procurador(a), para dar o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso II e III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.
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Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34565 Nr: 707-31.2008.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVLDS, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora, por meio de seu(ua) 

procurador(a), para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso II e III, do 

Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25874 Nr: 365-59.2004.811.0090

 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 JOSÉ DOS SANTOS, CLEICIANE TALLIA JOSÉ 

DOS SANTOS SCARABELI, DANIELLE DAIANNE JOSÉ DOS SANTOS 

SCARABELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quantos aos cálculos apresentados pela parte executada.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45980 Nr: 320-40.2013.811.0090

 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: PEDRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR 

- OAB:14428-B, Michelle Azevedo Filho - OAB:16.239-O MT

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou do pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Não conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que intempestivos, conforme certidão retro.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37676 Nr: 225-44.2012.811.0090

 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: OSMAR DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou do pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Não conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que intempestivos, conforme certidão retro.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37160 Nr: 842-38.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B, LUIS AUGUSTO CUISSI - OAB:14430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou do pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Não conheço dos embargos de declaração ou do pedido de 

reconsideração, pois que intempestivos, conforme certidão retro.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34795 Nr: 130-19.2009.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manifestou pela 

desistência da ação.

 Considerando que, a parte requerida foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto ao pedido de desistência e, quedou-se inerte, 

presume-se sua concordância (art. 485, § 4°, do NCPC). Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

Condeno as partes em custas e despesas processuais de forma 

igualitária, cabendo a cada uma delas arcar com os próprios honorários 

advocatícios, tudo em consonância com o pedido da parte autora o qual foi 
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aceito tacitamente pela parte ré, aplicando-se de forma analógica o art. 90, 

§ 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

nóvel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34796 Nr: 132-86.2009.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:OAB/MT 21254/O

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Devidamente intimada, a parte requerida não se opôs ao pedido. Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Indefiro a expedição de ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN para eventuais 

baixas, por se tratar de incumbência do(a) próprio(a) interessado(a), caso 

haja o pedido.

Condeno as partes em custas e despesas processuais de forma 

igualitária, cabendo a cada uma delas arcar com os próprios honorários 

advocatícios, tudo em consonância com o pedido da parte autora o qual foi 

aceito tacitamente pela parte ré, aplicando-se de forma analógica o art. 90, 

§ 2º, do NCPC.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

nóvel CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32414 Nr: 269-73.2006.811.0090

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MACHADO, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO CAVALINI 

FERNANDES - OAB:171796/SP

 INTIMAÇÃO do advogado do réu, Dr. MARCELO CAVALINI FERNANDES, 

OAB/SP 171796, para que localize e indique médico perito que funcione na 

cidade em que reside o réu, ou em suas proximidades.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 20149 Nr: 266-89.2004.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPPS, MSIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido da parte autora retro.

Tendo em vista o decurso do lapso temporal requerido, intime-se a parte 

autora para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47178 Nr: 367-77.2014.811.0090

 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: MPDEDMG, GRDA, EDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560

 Vistos.

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

quanto ao pedido de desistência da parte autora, nos termos do art. 485, § 

4°, do NCPC, cientificando-se que o seu silêncio implicará em 

concordância tácita.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36781 Nr: 940-14.2007.811.0009

 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: MARIA AUXILIADORA CAVAZOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LORIVAL PEREIRA, HENRI PETER 

PEREIRA CARRIJO, DORACÍLIO ALVES DA SILVA, MARIA CLAUDETE 

NICOLI DA SILVA, AGNALDO BRANDINI, SANDA MARA BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR BERNARDO JORGE - 

OAB:25688/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 Vistos.

Defiro o pleito na forma requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47018 Nr: 239-57.2014.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionata Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 93, em razão da desativação da Defensoria 

Pública nesta Comarca, informação veiculada pelo Ofício nº 

31/2017/DPE/M, nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) 

nobre causídico(a) Dr(a). NEILSON FAUSTO BUZATO - OAB/MT Nº 

21.765/A, cuja verba honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar resposta à acusação, por escrito, 
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no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa a defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do artigo 396-A do CPP.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32974 Nr: 824-90.2006.811.0090

 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: JOSÉ ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46829 Nr: 85-39.2014.811.0090

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho - 

OAB:6023-A

 Vistos.

 Ante o largo lapso temporal decorrido, intime-se a requerente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste o seu interesse na manutenção 

daquelas, cientificando-a de que o seu silêncio implicará em desistência 

tácita.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Com o parecer ministerial, venham-me os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47269 Nr: 445-71.2014.811.0090

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: LIVIA CRISTINA NUNES PEREIRA, FABIANA ALVES DA 

SILVA PEREIRA, LUZANILDA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/GO 23562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 628-76.2013.811.0090

 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 VIEIRA GOMES, NEUZA DE LOURDES GODÓI 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICO DE FREITAS ROSENDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 16.241, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45968 Nr: 308-26.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36344 Nr: 53-39.2011.811.0090

 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: ANTONIO GILBERTO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 
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OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:OAB/MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13605-A

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36009 Nr: 496-24.2010.811.0090

 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: SPDCJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 621-26.2009.811.0090

 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: DDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SACDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9.576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

9.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:4936/O

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida, e, por consequência, DETERMINO à parte autora o 

recolhimento das custas, taxas e despesas processuais devidas, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação das decisões prolatadas, tudo nos termos do art. 

100, parágrafo único, do NCPC e art. 470, parágrafo único, da CNGC.IV - 

DISPOSIÇÕES FINAISRealizado o recolhimento das custas, taxas e 

despesas processuais, remetam-se os autos à competente Distribuidora 

para conferência, a fim de que certifique a regularidade do 

pagamento.Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.Intimem-se.Em razão do reduzido número 

de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35061 Nr: 396-06.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA FERNANDES MODESTO 

MARCOSSI - COMERCIO, ROSANGELA FERNANDES MODESTO 

MARCOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente não deu 

prosseguimento ao feito.

Verifica-se que a parte exequente, devidamente intimada, não deu o 

devido prosseguimento ao feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, 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.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intime-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51719 Nr: 841-77.2016.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB, EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Defiro o pleito da parte exequente para a expedição de alvará judicial para 

levantamento dos valores depositados (fls. 66/67 - Ref: ).

Expeça-se alvará judicial para levantamento da verba depositada pela 

parte executada.

Comunique-se a parte exequente pessoalmente.

Proceda-se a Secretaria Judicial com as providências necessárias ao 

levantamento do valor depositado, transferindo-o à conta indicada.

Após o encaminhamento do alvará eletrônico ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção ante o pagamento do débito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte exequente para suprir a falta igualmente no prazo 

de 05 (cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55230 Nr: 323-53.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 Vistos.

 I - RELATÓRIO

 Trata-se de inquérito policial/termo circunstanciado instaurado em face 

do(a)(s) acusado(a)(s), imputando-lhe(s) a prática do(s) delito(s) 

descrito(s) no presente caderno investigativo.

O Ministério Público ofertou proposta de transação penal, que foi aceita 

pelo(a)(s) increpado(a)(s).

II - FUNDAMENTAÇÃO

 Verifica-se que a transação penal ofertada pelo Ministério Público 

atendeu aos requisitos exigidos no artigo 76, § 2º e § 3°, da Lei 9.099/95.

 III - DISPOSITIVO

 Ante o exposto, HOMOLOGO a transação penal ofertada pelo Ministério 

Público com fundamento nos arts. 72 e 76, “caput” e § 4º, da Lei 9.099/95.

 IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Intime(m)-se o(a)(s) suposto(a)(s) infrator(a)(s), pessoalmente, desta 

decisão, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se faça 

necessário.

Cientifique-se o Ministério Público.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se.

Decorrido o lapso temporal da referida transação penal, certifique-se 

eventual cumprimento ou descumprimento e, em seguida, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55230 Nr: 323-53.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do autor do fato para, no prazo de 

10, comprovar o cumprimento das condições impostas, sob pena de 

revogação do benefício e prosseguimento do feito.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75397 Nr: 1993-26.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de São José do Rio Claro/MT - 2ª Vara Criminal 

e Cível, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 22 de maio de 2018, às 15h10.

Comunique-se o juízo deprecante.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40358 Nr: 96-70.2011.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPR, AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS, GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 Código 40358 – Autos n. 96-70.2011.811.0091

Vistos em correição.

Diante das informações de fl. 125, expeça-se carta precatória à comarca 

de Cotriguaçu/MT para realização de estudo psicossocial na residência 

dos autores.

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, detalhe o 

endereço de Genésio Barros na cidade de Rondonópolis, a fim de que seja 

realizado o estudo pela equipe multidisciplinar daquele juízo.

Decorrido o prazo, ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74282 Nr: 1348-98.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdFT, VAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLY FRANCIELE RUELIS - 

OAB:18164, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 74282 – Autos n. 1348-98.2017.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a defesa do réu Valdecir Alves de Oliveira para apresentar 

memoriais no prazo legal.

Após, concluso para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76958 Nr: 908-68.2018.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pereira do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, intime-se o embargante para, no prazo de 15 dias, emendar 

a petição inicial, devendo comprovar a hipossuficiência alegada trazendo 

aos autos a última declaração de imposto de renda, ou comprovante de 

rendimento, ou qualquer outro documento suficiente à confirmação da 

alegada condição de falta de recursos, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 
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indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos 

Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 22 de 

maio de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63044 Nr: 1100-74.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma da Gama Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63044 – Autos n. 1100-74.2013.811.0091

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75875 Nr: 251-29.2018.811.0091

 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: DJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 75875 - Autos n. 251-29.2018.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Analisando os autos, e considerando as razões invocadas pela parte 

autora e documentos juntados aos autos, bem como a fim de fomentar a 

pacificação social dos conflitos e contribuir para a célere resolução da 

lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda 

seus interesses, bem como dos envolvidos, redesigno a audiência 

anteriormente agendada para o dia 12 de junho de 2018, às 16h.

Intimem-se as partes, nos termos da decisão de fls. 29/29v.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70290 Nr: 710-02.2016.811.0091

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Prestes, Jeferson de Moura Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Miranda, Amadeu Kuss, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ANTONIO DE REZENDE 

DAVID - OAB:OAB/MT 6.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70290 – Autos n. 710-02.2016.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da certidão de fl. 121, 

no prazo de 05 dias, providenciando a documentação faltante.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41319 Nr: 1058-93.2011.811.0091

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 41319 - Autos n. 1058-93.2011.811.0091

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Pedido de Medida de Proteção proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso, em favor de AMANDA LIMA DA SILVA, menor 

de idade à época do fato (fls. 04/06), devidamente qualificada nos autos.

 Conforme se verifica à fl. 22, a outrora menor, encontra-se hoje com 22 

(vinte e dois) anos, sendo seu nascimento em 15/03/1996.

 O estudo psicossocial do Conselho Tutelar foi apresentado às fls. 27/29.

 Em manifestação acostada às fls. 109/110, o Ministério Público pugna pela 

extinção dos presentes autos de medida de proteção.

É o relato do necessário.

 Fundamento e decido.

 Analisando detidamente os autos, verifico o abandono da causa pela 

substituída, a qual já é capaz. Desta forma, a presente ação perdeu seu 

objeto, devendo, portanto, ser extinta.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III e VI, c/c § 1º, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Observadas as formalidades legais, proceda-se à baixa e arquivamento 

dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61230 Nr: 1063-81.2012.811.0091

 AÇÃO: Declaração de Ausência->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: Vera Lúcia de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Aparecido de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Código 61230 – Autos n. 1063-81.2012.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista a eventual localização do requerido, ora ausente, cite-o no 

endereço informado pelo Ministério Público à fl. 44, para apresentar 

contestação no prazo de 15 dias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 17 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70992 Nr: 1182-03.2016.811.0091

 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: Elaine Cristina dos Reis Porfilio, Gilberto Cesar dos Reis, 

João Marcio dos Reis, Maria Fernandes Lopes dos Reis, Edna Clara dos 

Reis Nochelli, Edson Marcos dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Naviel do Reis
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70992 – Autos n. 1182-03.2016.811.0091

DESPACHO

Vistos em correição.

Analisando detidamente a petição inicial, verifico que as partes fazem 

menção a negócio jurídico entabulado relativo ao veículo automotor 

registrado em nome do falecido. Contudo, não há nos autos nenhuma 

prova do alegado. Desta feita, deverão os requerentes, no prazo de 15 

(quinze) dias, fazer a juntada do comprovante do negócio jurídico.

No mais, estabelece o artigo 1º da Lei n. 6.858/80 que “os valores devidos 

pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas 

individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de 

Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.”

No caso dos autos, não verifica-se tenha havido a comprovação de que o 

de cujus não deixou dependentes junto à Previdência Social, de modo que 

no prazo de 15 (quinze) dias deverão os requerentes fazer prova desta 

condição.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38324 Nr: 46-78.2010.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Luciano Alberto Jantorno - 

OAB:OAB/MT-12.229-A, Ronan Pagnani Trujillo - OAB:OAB/MT 

10.961-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38324 – Autos n. 46-78.2010.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 05 

dias.

Em nada requerendo, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64536 Nr: 512-33.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apoliane Guedes Reynaud

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MS 8.506 A

 Código 64536 – Autos n. 512-33.2014.811.0091 Vistos em correição. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por Apoliane 

Guedes Reynaud em face do Banco Itaú S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. A audiência de conciliação foi realizada, 

consoante se extrai do termo de fl. 104, ocasião em que foi juntada a 

contestação e documentos (fls. 27/103), tendo a ré alegado, 

preliminarmente, falta de interesse de agir e a necessidade de alteração 

do polo passivo da lide com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda. Requereu, ainda, a alteração 

do polo passivo, devendo constar em nome de ITAÚ SEGUROS S/A. A 

impugnação à contestação foi juntada às fls. 105/110 Assim, rejeito a 

preliminar. Com efeito, presentes os pressupostos de admissibilidade do 

válido julgamento do mérito (condições da ação - legitimidade ad causam e 

interesse processual - e pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o feito saneado. 

Fixo como ponto controvertido o reconhecimento da união estável entre a 

requerente e o de cujus. Desta forma, a fim de comprovar a união estável 

alegada na exordial, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 08 de agosto de 2018, às 14h. Intimem-se as partes, na forma do artigo 

270 e seguintes, do Código de Processo Civil, e art. 422 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para 

comparecerem à audiência, sob pena de confissão. O comparecimento 

das testemunhas a audiência deverá ser promovido pelas partes, 

independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 dias, a contar da 

intimação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Monte Verde/MT, 18 de maio de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60892 Nr: 725-10.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Marciano de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Dias

 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: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Código 60892 – Autos n. 725-10.2009.811.0091

Vistos em correição.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 

Comarca, bem como o teor de certidão retro, desconstituo o advogado 

anteriormente nomeado e nomeio o Dr. Paulo Rogério de Oliveira - OAB n. 

11.324/MT, como curador especial da parte requerida, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado para, no prazo legal, apresentar 

contestação, advertindo-a da sua obrigação ante a nomeação, conforme 

dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

posterior.

Com a juntada da contestação, intime-se o autor para se manifestar.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 16 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40782 Nr: 521-97.2011.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Assis de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Rede 

Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:OAB/MT-11.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Autos n. 521-97.2011.811.0091 - Código 40782

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 22 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75397 Nr: 1993-26.2017.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Comarca de São José do Rio Claro/MT - 2ª Vara Criminal 

e Cível, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13142

 Vistos em correição. Certifique a secretaria sobre a expedição do 

mandado de intimação referente à presente assentada. Redesigno a 

audiência para o dia 16 de maio de 2018, às 14h.

Comunique-se o juízo deprecante. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69117 Nr: 1764-37.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Autos n. 1764-37.2015.811.0091 - Código 69117

Despacho

Vistos em correição,

Ante a necessidade de readequação de pauta, redesigno a audiência para 

o dia 20/08/2018 às 14h30.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Nova Monte Verde, 13 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76702 Nr: 767-49.2018.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Tangará da Serra - MT - 2ª Vara Cível, 

Hyorrana Taissa Santos, Olivete Terezinha Locatelli Santos, Wilson 

Francisco Rotta, Cooperativa Mista Agroindustrial do Vale do Jamanxim - 

Comajal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Godoi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11.335, Rodrigo Nuss - OAB:16.509, Tássia de Azevedo Borges 

Torres - OAB:MT 12.296, Wanessa Correia Franchini Vieira - 

OAB:OAB/MT nº10.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 76702- Autos n°: 767-49.2018.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Preenchidos os requisitos do artigo 354 do CPP, cumpra-se conforme 

descrito no campo finalidade, servindo cópia, como mandado.

Designo audiência para o dia 26 de junho de 2018, às 15h30min, neste 

Juízo.

Comunique-se o juízo deprecante da designação de data de audiência (art. 

392, CNGC).

Intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por meio da imprensa 

oficial (Item 3, OS/NMV n. 001/2018).

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 17 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52803 Nr: 578-62.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZANELLA - 

OAB:8317

 Vistos em correição.

Tendo em vista a derradeira manifestação do patrono do executado, 

proceda a intimação pessoal deste para o fim de constituir novo patrono 

nos autos, assim como para efetuar o pagamento do débito ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, nos termos delineados na decisão anterior.

Após, oportunize a manifestação da parte exequente e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 197-15.2018.811.0107

 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: Marcia Portes da Silva, TPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Pereira Spotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENISE ROLDAN MELGAREJO - 

OAB:MS22321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, através de sua 

procuradora, via DJE, acerca da decisão abaixo colacionada:

VISTOS.

Recebo os presentes autos, oriundo da 3ª Vara de Família e Sucessões 

da Comarca de Campo Grande/MS, no estágio em que se encontra.

Intime-se a parte autora pessoalmente, observando-se o endereço 

acostado na pág. 59, e sua patrona via DJE, para manifestar-se quanto ao 

recebimento dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51480 Nr: 810-11.2013.811.0107

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10.925 B MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DO OFÍCIO DE FL. 243.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58186 Nr: 414-29.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7.299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 
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BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para, querendo, proceder o preparo da Carta 

Precatória a ser expedida para Comarca de Sorriso/MT, com a finalidade 

de inquirição das testemunhas, comprovando nos autos o seu devido 

pagamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66609 Nr: 197-15.2018.811.0107

 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: Marcia Portes da Silva, TPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helcio Pereira Spotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENISE ROLDAN MELGAREJO - 

OAB:MS22321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo os presentes autos, oriundo da 3ª Vara de Família e Sucessões 

da Comarca de Campo Grande/MS, no estágio em que se encontra.

Intime-se a parte autora pessoalmente, observando-se o endereço 

acostado na pág. 59, e sua patrona via DJE, para manifestar-se quanto ao 

recebimento dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifiquem-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53507 Nr: 890-38.2014.811.0107

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS JUNIOR GUOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE 

MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte AUTORA, para que efetue , no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref. 3. Este valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

130,13 (cento e trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo 

PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60713 Nr: 1668-37.2016.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO STOCCO - 

OAB:152.348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC BAYER - OAB:250616, 

Renato Napolitano Neto - OAB:155967/SP

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE O PAGAMENTO DO VALOR APRESENTADO PELO 

PERITO À REF. 24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62432 Nr: 617-54.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÚDIA REGINA BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Pawelec Vieira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANIA CRISTINA 

BOLONHIN - OAB:125212

 INTIMO A ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, APRESENTE O SEU INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO NOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52527 Nr: 402-83.2014.811.0107

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. DE OLIVEIRA TRANSPORTES ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO LÚCIO PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 31.758-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte IMPUGNANTE, para que efetue , no prazo 

de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Ref. 12. Este valor deverá ser 

de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

130,13 (cento e trinta reais e treze centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

"EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo 

PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65049 Nr: 1748-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENICE REIS DA SILVA, JOSE AURELIO ZILLI, 

Osvaldo Schmidt, EDELTRAUDE MARIA ZILLI, VERA LUCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 1.200,00 conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 1005-20.2018.811.0107

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO AUGUSTO DONATTI 

NOTHEN - OAB:35949

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando o certificado na ref. 2, determino a intimação da parte 

exequente, por intermédio de seu patrono via DJE, para que recolha as 

custas e taxas judiciárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CNGC, art.456, §1).

 Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.
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 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 736-83.2015.811.0107

 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: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO RIO FERRO S/A PECUÁRIA, 

AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, ELSA MARIA ORFALI DE 

ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO 

GOMES NERI - OAB:2051-OAB/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista, que a parte autora devidamente intimada para manifestar 

e/ou recolher o valor dos honorários periciais, declaro a preclusão da 

produção da prova.

No mais, aguarde-se a realização da audiência designanda no feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65420 Nr: 1932-20.2017.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil para CONSOLIDAR a posse e a propriedade 

plena do bem em favor do requerente, tornando definitiva a liminar 

concedida às ref. 05.Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 15% 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2º e incisos, do 

Novo Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78410 Nr: 23-09.2018.811.0106

 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: JMBZ, MRBS, ABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência de conciliação do dia 23/05/2018 para o dia 05 de JULHO de 

2018, às 15h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, conforme decisão de fls. 

17/17-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78674 Nr: 128-83.2018.811.0106

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei de Souza Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência de conciliação do dia 23/05/2018 para o dia 05 de JULHO de 

2018, às 14h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, conforme decisão de fls. 

19/19-verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78995 Nr: 290-78.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weidila Peres Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iandra Santos Morais - 

OAB:MT 16.051/O

 Preenchidos os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, determino o 

cumprimento da presente missiva e DESIGNO audiência de inquirição da 

testemunha para o dia 06 DE JULHO DE 2018, às 16h00min (horário de 

Cuiabá-MT).

Informe-se o Juízo de origem.

INTIME-SE a testemunha.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78625 Nr: 105-40.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência de conciliação do dia 23/05/2018 para o dia 05 de JULHO de 

2018, às 15h00min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE.

NOTIFIQUE-SE o ministério público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, conforme decisão de fls. 

17/17-verso.

 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 que o patrono do réu solicitou a redesignação da audiência 

agendada para o dia 06/07/2018, uma vez que já se encontra com 

audiência marcada na mesma data na Comarca de Nova Xavantina/MT, 

conforme documentação contida às fls. 168/169, REDESIGNO a audiência 

de instrução para o DIA 13 de JULHO de 2018, às 15h00min (Horário de 

MT).

 INTIME-SE o réu e testemunhas.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Púiblico.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário para realização do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 73563 Nr: 226-73.2015.811.0106
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Antônio Guadagnin, Clarice Canzi Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:MT 10.438, Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:MT 15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Judson Gomes da Silva 

Bastos - OAB:MT/8.857, Renato Gomes Nery - OAB:MT/2051

 É o relatório do essencial. Decido.Considerando que às fls. 362 os 

requeridos apresentaram impugnação ao valor da causa, da qual os 

requerentes não se manifestaram; a discrepância dos valores atribuídos 

pelas partes; e a eventual necessidade de recolhimento de custas 

complementares, DETERMINO:I. A realização de avaliação da área objeto 

da lide, a ser realizada pelos senhores Oficiais de Justiça, no prazo de 15 

(quinze) dias; despesa na forma do art. 82, §1°, do CPC.II. Com a juntada 

do laudo, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem em 5 (cinco) 

dias.Em seguida, conclusos os autos para deliberações.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68890 Nr: 66-24.2010.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGdM, GGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pollyana Machado de 

Moraes Varjão - OAB:MT 14.025/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRENILDO FERREIRA DE MIRANDA, 

Filiação: Dulce Gregório Miranda e Joaquim Ferreira de Jesus, brasileiro(a), 

solteiro(a), Telefone (64)3642-1468. 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: I. Ante o exposto, nos termos dos artigos 1.694, § 1º do CC, 

487, I, do CPC e artigo 13, § 2º, da Lei nº 5.478/1968, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar o requerido ao 

pagamento de alimentos ao requerente, no percentual de 30% do salário 

mínimo, atualmente o equivalente a R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um 

reais);II. EXPEÇA-SE edital de intimação, para os fins de intimar o requerido 

quanto à sentença prolatada;III. Custa e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor da causa, a serem pagos pelo requerido;IV. 

Sentença registrada eletronicamente nesta data. V. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 07 de novembro de 2017

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010050-46.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE BOTTON HENRICH - EPP (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO DE CARVALHO DAVID (DEPRECADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo a fim de devolvê-la à comarca de Origem, 

tendo em vista o contido na certidão (ID 13345960). Novo São Joaquim, 23 

de maio de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010725-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI CESAR FERREIRA COUTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos e intimando a parte 

Devedora para pagar o débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa 

de dez por cento, cientificando-a de que transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Novo São Joaquim, 23 de maio de 2018. 

GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 34/2018-DF - Dispõe sobre o credenciamento de Leiloeiros 

Oficiais e Leiloeiros Rurais e do cadastro de Arrematantes perante o 

Fórum da Comarca de Paranaíta e dá outras providências.

* A Portaria nº 34/2018-DF completa, 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): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39052 Nr: 744-09.2009.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:53553, WILTON MACHADO - OAB:MT nº17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Nos termos do provimento 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar as partes no prazo de 15 dias, para manfiestar-se em 

relação à certidão de fls. 169.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61458 Nr: 591-34.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Eliza Versari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luis de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Mendes da Silva - 

OAB:7603-B/MT

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para a parte requerente para manifestar-se quanto 

à certidão de fls. 110, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60423 Nr: 340-50.2012.811.0095
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andressa Beatriz Faria Almeida, Wanderson 

Rodrigo Faria Almeida

 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 56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 232, (não 

cumprimento da Carta Precatória por falta de recolhimento da diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75484 Nr: 1838-11.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio do Carmo Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLCIO JORGE ZECZKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INDEFIRO a petição de fls. 19/20, tendo em vista que o extrato bancário, 

referente a um único mês de movimentação, conforme juntado pelo 

requerente, não possui o condão, por si só, de comprovar a alegada 

hipossuficiência, havendo indícios de ausência dos pressupostos legais 

para a concessão das benesses da gratuidade da justiça.

Intime-se o requerente para procedar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, 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.: 75803 Nr: 2041-70.2017.811.0095

 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: CEZAR GOMES DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRAN/UTC SÃO MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de “ação de cobrança" intentada por Cezar Gomes da Silva - ME, 

em desfavor de Consorcio Constran UTC São Manoel, ambos qualificados 

nos autos.

A inicial (fls. 01/08) foi instruída com os documentos de fls. 09/30.

À fl. 34, determinou-se que a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovasse que não possui recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, com os documentos considerados pertinentes pela mesma.

A parte autora peticionou à fl. 37, alegando que "foram juntados extratos 

bancários às folhas 31 comprovando não haver fundos para arcar com o 

processo", não juntando nenhuma comprovação conforme determinação 

de fl. 34.

Nos termos dos artigos 290, 320 e 321 do NCPC, diante da inexistência do 

cumprimento desta diligencia necessária pela parte autora, indefiro a 

inicial.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.

 Deixo de condenar a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, 

visto que o requerido sequer foi citado.

Publique-se. Registre-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.: 65021 Nr: 19-10.2015.811.0095

 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: CONSERVA DE ESTRADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Bezerra de Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:117069 , Luciano Henriques de Castro - OAB:MG/40.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Certifico que, abro vista dos autos para a parte autora, para no prazo, 

conforme dispõe o ordenamento legal, para requerer o que entender por 

direito.

 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 do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono da parte requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, para manifestar-se quanto a impossibilidade deste Juízo 

emitir a assinatura eletrônica do Juiz, no RPV (Requisição de Pequeno 

Valor), por motivo da mensagem apresentada, que o benificiário está em 

situação irregular na Receita Federal do Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68080 Nr: 35-27.2016.811.0095

 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: Pousada Jerusalém Ltda - ME, Hygino Hildebrando Pitelli 

Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK, Diretor 

Regional da SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte impetrante acerca da 

juntada de carta precatória de 22/05/2018, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66990 Nr: 950-13.2015.811.0095

 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: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Rafael Gomes Neto - OAB:MT nº 16.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, abro vista dos autos, para no prazo de 15 (quinze) dias, a 

parte autora requeira o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79342 Nr: 752-68.2018.811.0095

 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): LCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79940 Nr: 1107-78.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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.

Analisando os autos, verifico a possibilidade de composição amigável no 

presente feito. Assim, 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, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de julho de 2018, 

às 13h40min, a ser realizada junto a conciliadora credenciada deste juízo, 

no Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços 

deverão ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, NCPC).

 Cite-se o requerido pessoalmente e intime-se a parte requerente a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente.

Os mandados direcionados ao Requerente deverão conter apenas os 

dados necessários à audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da 

petição inicial (§1º, art. 695, NCPC).

 Consigne-se em nos mandados destinados ao Requerente e ao Requerido 

que o não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois 

por cento) do valor da causa.

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40269 Nr: 123-41.2011.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. de A. da Silva Comercio -ME, Marlice 

Terezinha Grander, Lusciana Ribeiro Grander

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos planilha atualizada de seu crédito, para fins de eventual 

penhora.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60035 Nr: 916-77.2011.811.0095

 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): AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B,8794 A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer 

aos autos o demonstrativo atualizado do débito, para fins de eventual 

penhora.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-31.2018.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CIZAN PAPPEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHAVAREN OAB - MT0016592A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 28/03/2018, às 9h. Certifico ainda que, 

se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer comparecer a 

audiência juntamente com a parte do processo. Paranaíta/MT, 23 de maio 

de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico Judiciário - 

Matrícula 11.370

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42251 Nr: 512-80.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilo & Carvalho Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Evandro César Alexandre dos Santos 

- OAB:OAB/MT 13.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauri Carlos Alves de 

Almeida Filho - OAB:MT/9981-B

 AUTOS N.º 512-80. 2013.811.0022

CÓDIGO N.º 42251

Vistos em correição.

Indefiro o pedido de penhora formulado as fls.132/134, eis que o salário é 

impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC.

 Intime-se o exequente para informar bens passiveis de penhora no prazo 

de 5 (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, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42642 Nr: 894-73.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Benedito Nates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 RECEBO O PEDIDO de fls. 171/172 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis 

fundamentados e demais documentos suficientes para precisar o 

“quantum” exequendo na forma definida na sentença.Somente após a 

juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.As providências.Pedra Preta-MT, 18 de maio de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42004 Nr: 271-09.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos em correição.Trata-se de pedido de impenhorabilidade pelo 

executado Antonio Ribeiro da Silva às fls. 52/62, alegando a 

impenhorabilidade do imóvel penhorado às fls. 50 por ser bem de família, 

requerendo a procedência do pedido para declarar o cancelamento da 

penhora.Instado para se manifestar a respeito, a parte exequente nada se 

manifestou.Vieram-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17703 Nr: 668-73.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H C da Silva Vígolo ME, Hellen Cristina da Silva 

Vígolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte executada para se manifestar acerca da petição do 

executado de fls.54/61 no prazo de 5 (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, 18 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 1005-91.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Pereira de Mendonça - 

OAB:11929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Agência Nacional do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em desfavor de Auto Posto 

Teixeira, ambos qualificados nos autos.

A decisão proferida às fls. 67 determinou a intimação pessoal da parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

sob pena de arquivamento do feito.

Apesar de intimada por via carga dos autos (fls. 68), deixou decorrer o 

prazo sem manifestação, conforme se vê às fls. 68.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do 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.

Sem custas, eis que isenta a parte exequente.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20099 Nr: 1377-74.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C dos Santos Metalurgica ME, Luiz Carlos 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora (CNPJ) formulado às fls. 94/95, 

como medida eficaz para garantir a satisfação do débito.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro prazo, 

intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o que 
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entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, intime-se o credor da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas do devedor, 

intimando-o ainda, para que em no prazo de 10 (dez) dias indique bens 

passíveis de penhora no patrimônio da parte devedora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 04 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13391 Nr: 1407-51.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trombini Industrial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Jose Bonatto - 

OAB:25698, Juliana Goulart Novicki - OAB:36472, Sadi Bonatto - 

OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito de fls.273/274 e 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (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, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45747 Nr: 1341-27.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenildo Augusto da Silva, Lenildo Augusto da 

Silva & Martins LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Caldas Martins Chagas 

- OAB:OAB/MG 56.526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A fim de evitar futuras alegações de nulidade, intime-se o patrono da parte 

exequente para que junte aos autos pertinente procuração ou 

substabelecimento.

Após venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44228 Nr: 277-79.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinval Antonio Gazotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonçalves do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358, Paulo Victor Mafra Castro - OAB:22064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado –PAULO VICTOR MAFRA CASTRO nos termos do 

Capítulo 02, Seção -10, item 2.10., da CNGC - para que DEVOLVA em 

Cartório NO PRAZO DE 24:00 HORAS os autos que encontra-se sobre sua 

guarda fora do prazo legal - e bem como, em virtude do inicio dos 

trabalhos de Correição Ordinária, instaurada através da Portaria 

017/2018-DF datada de 17/04/2018, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC e Provimento n. 

044/2007-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 1541-39.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Sabino Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Maria Lopes de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiane Elensilzie de 

Oliveira Sabóia - OAB:6141/MT

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito de fls. 74/76, eis que a restrição do veículo foi total, 

conforme fls. 62.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

nos autos bens passíveis de penhora em nome do devedor, sob pena de 

suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme dispõe o 

artigo 921, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo supra, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de março de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17356 Nr: 322-25.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMG-SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a consulta ao sistema BACENJUD restou infrutífero, 

determino o bloqueio de veículos em nome do executado.

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se desfazer do 

referido bem para frustrar os fins da execução, bem como para garantir a 

execução.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Ademais, essa providência permite garantir que o executado não se 

desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, sem 

causar-lhe qualquer prejuízo.

Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir 

maior celeridade e efetividade ao processo de execução.

Com essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado 

de penhora e avaliação.

Sendo infrutífera a busca de dados do executado, intime-se exequente 

para manifestar-se a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64462 Nr: 2397-90.2017.811.0022

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: JAdS, RdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA DOS 

ANJOS - OAB:19872/O, Agnes Laís de Oliveira dos Anjos - 

OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, Welson 

Gaiva Marino - OAB:14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

JOSE ANTONIO DE SOUZA E ROSANGELA DA SILVA VICENTE, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Na exordial os requerentes realizaram acordo quanto aos alimentos, 

guarda e direito de visitas do menor Patrique Henrique Vicente de Souza, 

Pedro Henrique Vicente de Souza e Pyerre Américo Henrique Vicente de 

Souza, bem como fez acordo quanto ao reconhecimento e dissolução da 

união estável e a partilha dos bens.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja homologado o 

acordo entabulado entres as partes.

Instado à manifestação (ref. 10), a representante o Ministério Público 

manifestou pela homologação do acordo, extinguindo-se o feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63458 Nr: 1982-10.2017.811.0022

 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: Carlos Roberto Messias, GISLAYNE DA SILVA 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

CARLOS ROBERTO MESSIAS E GISLAYNE DA SILVA MONTEIRO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Na exordial os requerentes realizaram acordo quanto aos alimentos, 

guarda e direito de visitas da menor Ana Luiza Monteiro Messias, bem 

como fez acordo quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável 

e a partilha dos bens.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja homologado o 

acordo entabulado entres as partes.

Instado à manifestação (ref. 10), o representante o Ministério Público 

manifestou pela homologação do acordo, extinguindo-se o feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16643 Nr: 1734-25.2009.811.0022

 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): Agumercino Gomes Ribeiro, Queilher Rejania 

Marques Rodrigues, Rozenio Conceição da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:75346, 

Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Intimem-se os réus para se manifestarem a respeito do embargo de 

declaração interposto pelo Ministério Público de fls. 360/362, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

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, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41306 Nr: 1054-35.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Lopes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo de Souza Liceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 Vistos em correição.

 Designo a audiência de instrução e julgamento do processo para o dia 29 

de agosto de 2018, às 15h30min, devendo a requerente e o requerido ser 

intimado juntamente com seus respectivos advogado para comparecer na 

audiência designada.

Intime-se as partes para se manifestar acerca da não intimação das 

testemunhas Jose dos Santos Souza e Marcos de Souza, conforme 

certidão de fls.108, devendo, no prazo de 10 dias, informar o novo 

endereço das testemunhas, caso queira suas oitivas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40479 Nr: 231-61.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscelino Sobrinho do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Almeida Brito - 

OAB:9.324-MA, Renato Gonçalves Raposo - OAB:MT/9892-B
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 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JUSCELINO SOBRINHO DO NASCIMENTO, pela 

prescrição, com fundamento no art. 107, IV, 109, IV, e 110, todos do 

Código Penal.Proceda-se às baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se ao distribuidor da Comarca.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12287 Nr: 306-76.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do executado 

pelo sistema INFOJUD, expeça-se mandado de citação no endereço de 

fls.241.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63018 Nr: 1799-39.2017.811.0022

 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: MBdS, VSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se a ação de homologação de acordo extrajudicial ingressada por 

MARCOS BORGES DE SOUZA E VANEIDE SANTOS MOTA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Na exordial os requerentes realizaram acordo quanto aos alimentos, 

guarda e direito de visitas do menor Ana Flavia Borges Mota, bem como 

fez acordo quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável e a 

partilha dos bens.

Ao final, pugnam pela procedência do pedido para que seja homologado o 

acordo entabulado entres as partes.

Instado à manifestação (ref. 10), o representante o Ministério Público 

manifestou pela homologação do acordo, extinguindo-se o feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas no acordo na petição inicial.

Sem Custas e honorários advocatícios, em face à gratuidade.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se 

os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40157 Nr: 1637-54.2011.811.0022

 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: Carlos Alberto Azevedo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A, Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Oliveira dos Santos - 

OAB:15.473-E, Kássio Barbosa da Silva - OAB:MT/15.562, Leonardo 

Santos de Resende - OAB:MT/6358, Tatianne da Silva Almeida - 

OAB:MT/16.349/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3889, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60926 Nr: 818-10.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFVS, JMVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos em correição.

Indefiro a justificativa apresentada, eis que os depósitos feitos pelo 

executado fora feito por envelope, os quais podem ter sido depositados 

vazios.

Deste modo, intime-se a exequente para que junte extrato integral de sua 

conta referente aos meses janeiro, fevereiro e março de 2017.

Outrossim, advirto o executado que os alimentos são devidos no importe 

de 57% do salário mínimo, não havendo em que se falar de quantia fixa, a 

fim de se evitar a defasagem e a perda da finalidade dos alimentos, nos 

termos do artigo 1.710 do Código Civil, que é claro ao estabelecer que os 

alimentos devem ser fixados sob índices oficiais.

Com a juntada do extrato, abra-se vista dos autos ao Ministério Público e 

em seguida me venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44994 Nr: 866-71.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos em correição,

Acolho a cota ministerial de fls. 96.

Intime-se o réu por edital para que tome ciência da sentença de fls. 82/89, 

com o prazo do edital de 30 (trinta) dias.

Após, transitada em julgado e adotadas as providências legais, ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 684 de 755



 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60606 Nr: 654-45.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Peres Gonçalves, Vagna Borges Oliveira Peres, 

Angelo Marcio Batista Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de ação de Embargos à Execução interposta por Edmar Peres 

Gonçalves, Vagna Borges Marcio Batista Correa em desfavor do Banco 

do Brasil S.A., todos qualificados nos autos.

Em decisão proferida em ref. 04, indeferiu o pedido de justiça gratuita e 

determinou à parte autora que emendasse a inicial para efetuar o 

pagamento das custas processuais.

 Regularmente intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme certidão de ref. 8.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte 

autora, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para 

que fosse emendada, conforme decisão de ref. 04.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente 

não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito em 

tramitação a mais de 01 (um) ano.

Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, 

inciso IV, ambos do Código de Processo Civil e, ainda, determino o 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10470 Nr: 21-20.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oteir Gomes de Oliveira, Geraldo João de 

Andrade, Manoel da Silva Nascimento, Claudio Pereira dos Santos, 

Luciano da Silva Nascimento, José Fábio de Sousa, Nelson José Casseb

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Pereira Lopes - 

OAB:3951/MT

 Vistos em correição,

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o acusado OTEIR 

GOMES DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 02 (dois) anos de 

reclusão, conforme sentença de fls. 341.

Por força do preconizado no § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a 

prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para 

a acusação regula-se pela pena aplicada, não podendo, ter por termo 

inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.

 Assim sendo, verifica-se que o lapso temporal exigido para ocorrência da 

prescrição no presente caso é de 04 (quatro) anos, conforme o disposto 

no artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, ocorreu a prescrição na modalidade retroativa.

 Senão vejamos: da data do recebimento da denúncia 07/04/2009 até a 

data da sentença condenatória 07/08/2017, se passaram mais de 08 (oito) 

anos, tempo hábil para operar o decurso do prazo prescricional.

ISSO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, por ser a prescrição 

matéria de ordem pública, com fundamento no artigo 107, inciso IV, artigo 

110, § 1º, artigo 109, inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, DECLARO 

extinta a punibilidade de OTEIR GOMES DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as anotações e baixas 

necessárias remetendo posteriormente o feito ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43398 Nr: 1605-78.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Paz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição,

Trata-se de ação penal proposta em desfavor de MARIA DA PAZ SOUZA, 

com o fito apurar a prática de crime tipificado no art. 155, § 3º do Código 

Penal.

 Em audiência realizada à fl. 74, à acusada fora concedido o beneficio da 

suspensão condicional do processo, proposta pelo Ministério Público, pelo 

prazo de 2 (dois) anos, com fundamento no artigo 89, da Lei n° 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que decorrera o prazo da benesse 

sem ter havido revogação.

Observa-se às fls. 86/102 que a acusada cumpriu integralmente as 

condições impostas.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade do beneficiado MARIA DA 

PAZ SOUZA forte no artigo 89, §5°, da Lei n.º 9.099/95.

No mais, tendo em vista que a indiciada não quebrou a fiança, nos termos 

do artigo 337 do Código de Processo Penal, proceda-se o levantamento 

dos valores em favor da mesma.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.

Sem custas.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15168 Nr: 1458-28.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Augusto Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Alves Ferreira Filho 

- OAB:OAB/GO 20.856, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, 

Neuriele M.S.Cortez - OAB:GO/27.543

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação Penal proposta em face de Guilherme Augusto Cortez 

pela prática dos delitos estabelecidos no art. 303 do Código de Trânsito 

Brasileiro c/c art. 70 do Código Penal.

O Ministério Público postula a extinção da punibilidade do réu em razão da 

prescrição da pretensão punitiva.

A pena máxima cominada para o crime praticado é de 02 (dois) anos de 

detenção e suspensão, ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor.

Dado o preceito cominatório in abstrato, a pretensão punitiva estatal 

prescreve em 04 (quatro) anos, conforme dicção do artigo 109, inciso V 

do Código Penal.

Em análise detida dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer 

causa interruptiva da prescrição desde a data do advento criminoso.

A vista dessa constatação, inegável a ocorrência da prescrição.

Isso posto, nos termos do artigo 107 inciso IV c/c artigo 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, DECRETO a extinção da punibilidade do acusado 

em relação ao delito objeto destes autos, em razão da prescrição da 

pretensão punitiva estatal.

Sem custas.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42215 Nr: 476-38.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leolino Souza de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

LEOLINO SOUZA DE JESUS, em virtude da ocorrência da prescrição 

retroativa, o que faço com fundamento nos artigos 110, § 1º, 107, Inciso 

IV, e 109, Inciso V, ambos do Código Penal.Preclusa a decisão e adotadas 

as providências legais, ao arquivo.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64259 Nr: 2311-22.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Celia Aparecida Garcia Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Lima Deolindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Alimentos proposto por Matheus Yuri Garcia 

Deolindo e Manuely Garcia Deolindo, representados por sua genitora Sra. 

Celia Aparecida Garcia Ribeiro, em desfavor de Alexandro Lima Deolindo, 

todos qualificados nos autos.

Em petição acostada em ref. 13, os autores declararam que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 13.

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.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

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, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65662 Nr: 2883-75.2017.811.0022

 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: Ana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR proposto 

por Ana Pereira dos Santos em face do Gerente Executivo do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, Sr. Emerson Martins Neves.

Em petição acostada em ref. 08, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 08.

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, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13256 Nr: 1279-31.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine F. Garcia Duarte A. Pinto 

- OAB:6.294-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Guierino Scatolin Neto - OAB:10.233

 Vistos em correição.

Partindo do pressuposto de que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, defiro o pleito da parte exequente de fls. 250.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira em nome 

dos executados, por meio do sistema BACENJUD.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação dos 

executados, intime-se o exequente para manifestar nos autos o que 

entender de direito.

Restando infrutífera a penhora on-line, subsidiariamente determino a 

busca de veículos em nome do executado via sistema RENAJUD, 

determinando o bloqueio, em caso de resultado positivo de tantos bens 

quanto necessários para a satisfação do crédito.

Restando êxito na localização dos bens via sistema RENAJUD, proceda-se 

o bloqueio do bem e expeça-se, de imediato, mandado de penhora e 

avaliação.

Depois do cumprimento do referido mandado de penhora e avaliação, 

intime-se o executado da indisponibilidade do bem, na pessoa de seu 

advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação dos 

executados, intime-se o exequente para manifestar nos autos o que 

entender de direito.

Restando infrutíferas as buscas de bens penhoráveis, nos termos desta 

determinação, intime-se o exequente para manifestar-se a respeito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65497 Nr: 2827-42.2017.811.0022

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cordeiro Mateus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIRAN LEAO DUARTE - 

OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

pelo BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. em desfavor de JOSE CORDEIRO 

MATEUS, devidamente qualificado nos autos.

Em petição acostada em ref. 16, a autora declarou que desiste do 

prosseguimento do processo, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em ref. 16.

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, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19170 Nr: 444-04.2011.811.0022

 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: BFB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Tremba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17977 Nr: 943-22.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Aparecida de Souza Santos

 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:

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA N.º 943-22.2010.811.0022

CÓDIGO N.º 17977

Vistos em correição.

Intime-se a da parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos 

quanto ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls.99, referente ao §1º do artigo 

2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento dos alvarás expedidos, fls. 95, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19028 Nr: 302-97.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Moreira Meireles Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AÇÃO PREVIDENCIÁRIA N.º 302-97.2011.811.0022

CÓDIGO N.º 19028

Vistos em correição.

Intime-se a da parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos 

quanto ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls.89, referente ao §1º do artigo 

2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento dos alvarás expedidos, fls. 87, no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9663 Nr: 702-24.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Lopes do Amaral - FALECIDO, Diva Costa 

Amaral, Adriana Costa Amaral, Andreia Cristina Costa Amaral, Sebastião 

Lazaro da Costa Amaral, Claudionei da Costa Amaral, Fabiana Aparecida 

da Costa Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a da parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos 

quanto ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls.202, referente ao §1º do artigo 

2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento dos alvarás expedidos, fls. 197/198 no prazo de 10 dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 149-50.2000.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Borges & Souza Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sival Pohl Moreira de Castilho - 

OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

Ciência a parte exequente, sobre fls. 347.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14809 Nr: 1103-18.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romilda Pereira Garcia

 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:

 Vistos em correição.

Intime-se a da parte autora pessoalmente para se manifestar nos autos 

quanto ao Ofício advindo da COREJ/CR, fls.121, referente ao §1º do artigo 

2º da Lei nº 13.463/2017, requerendo o levantamento dos honorários 

transferidos à conta única do Tesouro Nacional, haja vista o não 

levantamento dos alvarás expedidos, fls. 114,115 e 118 no prazo de 10 

dias.

Manifestando-se, pelo levantamento do valor, desde já determino a 

expedição de novo RPV, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da 

referida Lei.

Caso contrário, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, determino o 

retorno dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16579 Nr: 1251-92.2009.811.0022

 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: Dalva Ribeiro de Lima - Falecida, Aguinaldo Vieira Lima, 

Pedro Vieira Lima, Rosilene Vieira de Lima, João Ribeiro Lima, Otalia 

Nascimento de Jesus Sobrinho, Zildete Maria Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do teor da certidão de fls.137, determino a expedição de novo RPV, 

de acordo com as exigências da Resolução 458/CJF do TRF1.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 18 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62980 Nr: 1791-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCZ, JGZC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de execução de alimentos proposta por JOÃO GUILHERME 

ZAUZA CORDEIRO, representado por sua genitora Diandra Caroline 

Zauza, em desfavor de Weliton Wiliam da Silva Cordeiro, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em ref. 20, a representante do exequente informou que o executado 

efetuou o pagamento do débito.

O Ministério Público em ref. 23 pugnou pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, a presente ação 

deve ser extinta.

 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 art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, em decorrência da satisfação da 

obrigação.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquive-se.

Às providências.

Pedra Preta, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62783 Nr: 1709-31.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Regiane Quirino Farias, WDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o executado se encontra internado em clinica de 

reabilitação, defiro o pedido do exequente de ref. 26, para que o feito fique 

suspenso pelo prazo de um ano, até que o executado consiga novamente 

prover os alimentos de seu filho.

Deste modo, remetam-se os autos ao arquivo provisório, intimando-se a 

parte exequente no dia 20/02/2019 para que requeira o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito sem resolução do mérito.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55743 Nr: 1007-22.2016.811.0022

 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: AdMC, AIdMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito da cota ministerial de ref. 33.

Diante disso, intime-se a parte autora para emendar a inicial fazendo 

figurar o pai registral JULIANO APARECIDO CONSTANTINO como 

litisconsorte no polo passivo.

Cite-se o pai registral JULIANO APARECIDO CONSTANTINO a fim de citá-lo 

para querendo apresentar contestação, bem como intimá-lo a se 

manifestar quanto ao acordo entabulado entre as partes quando da 

audiência de conciliação de ref. 25. E, ainda, para que se manifeste a 

cerca do interesse em permanecer como pai registral da infante AYLLA 

DE MORAES CONSTANTINO.

Intime-se a equipe multidisciplinar para realizar de estudo psicossocial, 

visando averiguar a existência de vínculo afetivo entre a infante AYLLA 

DE MORAES CONSTANTINO e o pai registral JULIANO APARECIDO 

CONSTANTINO.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50346 Nr: 738-17.2015.811.0022

 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: Thamyres Eduarda Rocha, MCRD, AJRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wlademir Alves Damaceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B

 Vistos em correição.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 11 de julho de 2018, às 

09h40min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Intime-se a parte requerida no endereço sito à AVENIDA PINDORAMA, Nº 

495, JARDIM MATO GROSSO, CEP 78710-500, EM RONDONÓPOLIS a fim 

de intimá-lo da audiência de conciliaçãos.

Intimem-se as partes 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).

Desde já, residindo quaisquer das pessoas a serem citadas ou intimadas 

em comarca não-contígua, depreque-se conforme necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62771 Nr: 1701-54.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSS, NSS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:OAB/MT 19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o advogado nomeado, informando-lhe que conforme consta na 

certidão de ref. 24, fora nomeado para proceder à defesa da exequente e 

não do executado.

Devendo no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender de direito a 

fim de prosseguimento no feito.

Desentranhe-se a petição de ref. 27 dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17658 Nr: 623-69.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Candido Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado CRISTIANO CANDIDO SOARES, pela 

prescrição, com fundamento no art. 107, inc. IV, 109, V, e 110, todos do 

Código Penal.Proceda-se às baixas e anotações de estilo, 

comunicando-se ao distribuidor da Comarca.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Ciência ao Ministério Público e a defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60607 Nr: 655-30.2017.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Ney Tanan Barbosa, Vanderlei Tanan 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar, proposta 

por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de 

Mato Grosso – SICREDI SUL MT, em face de Vanderlei Tanan Barbosa e 

Walter Ney Tanan Barbosa, devidamente qualificados nos autos.

 As partes peticionaram em ref. 21, informando que transigiram 

amigavelmente quanto ao pagamento do débito, requerendo a 

homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 Inicialmente, indefiro o pleito de suspensão do feito até 10/05/2019 
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formulado em ref. 21, tendo em vista que a suspensão por convenção das 

partes não pode ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, nos termos do 

artigo 313, §4º, do CPC.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em ref. 21 dos autos do 

processo.

Custas processuais a cargo do requerido.

Os honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40344 Nr: 96-49.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - 

OAB:15121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Diante do transito em julgado da decisão, intime-se o autor para requerer o 

que de direito, carreando as peças necessárias, se for o caso, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20002 Nr: 1279-89.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Gomes Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em Correição,

Em atenção ao principio da ampla defesa e contraditório, intime-se a 

defesa para apresentação das razões ao recurso de apelação, no prazo 

de lei.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o réu para as 

providências legais.

Restando silente, nomeie-se advogado dativo para o encargo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46847 Nr: 1777-83.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Mendonça de Carvalho Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Diante da decisão proferida no REsp. 1.532.516/RS, a qual determinou a 

suspenção dos processos que versem sobre a “possibilidade de 

conversão de ação individual de cobrança de expurgos inflacionários 

sobre o saldo de cadernetas de popança em liquidação/execução de 

sentença proferida em ação civil pública movida com a mesma finalidade”, 

nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, suspendo 

o andamento do presente feito até o julgamento do referido recurso 

repetitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de junho de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46847 Nr: 1777-83.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918/PR

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, verifico que o trâmite do presente feito encontra-se 

em ordem.

Diante da decisão proferida no REsp. 1.532.516/RS, a qual determinou a 

suspenção dos processos que versem sobre a “possibilidade de 

conversão de ação individual de cobrança de expurgos inflacionários 

sobre o saldo de cadernetas de popança em liquidação/execução de 

sentença proferida em ação civil pública movida com a mesma finalidade”, 

nos termos do artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, suspendo 

o andamento do presente feito até o julgamento do referido recurso 

repetitivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de junho de 2016.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 69942 Nr: 1277-04.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego do Carmo Sabará

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Ramos dos 

Santos - OAB:15838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561-MT, Defensoria Pública - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, determino a retificação do cálculo de pena levando em 

consideração as correções apresentadas à fl. 281.

Ademais, o reeducando já preenche os requisitos para ser beneficiado 

com a progressão de regime, mesmo após a correção supracitada, motivo 

pelo qual, designo audiência admonitória para o dia 23/05/2018, às 16h30.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137344 Nr: 2954-59.2017.811.0028

 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: Marcelo Rosario de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICASEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubia Salah Ayoub - OAB:9239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.65

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155081 Nr: 2254-49.2018.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Axixá 

do Tocantins - TO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorivan Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3.009

 Intimar o advogado referente a juntada de ref. 11

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104136 Nr: 3216-14.2014.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJdO, OdT, FSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485/MT, Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Joedil 

Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 INTIMAR os advogados dos réus para tomarem ciencia do despacho de 

ref. 27. Devendo comparecer na audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 04 de junho de 2018, às 14h00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151617 Nr: 892-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilce Querina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poconé 

-MT, União dos Lavradores de Poconé, Renato Augusto da Silva, Ivanice 

Marques da Silva, Fátima de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÍDIO ROQUE DA COSTA - 

OAB:17044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB: 17.827/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.39

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141192 Nr: 4590-60.2017.811.0028

 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: MdP-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGdS, RLdAeS, MEdA, SSSCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:4493, 

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT, Simei da 

Silva Barros - OAB:11968

 Desse modo, reputo como necessária a produção da prova testemunhal e 

oitiva das partes.Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

16 de Outubro de 2018, às 14h00min.INTIME-SE as partes para indicar o 

rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE na forma dos 

arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, EXPEÇA-SE o necessário.CIÊNCIA ao 

Ministério Publico.OFICIE-SE o DELEGADO DE POLICIA da Comarca de 

Poconé/MT, REQUISITANDO informações urgentes acerca de eventual 

crime de falsificação e prevaricação relativos ao Conselho Tutelar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 146250 Nr: 7085-77.2017.811.0028

 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: Rubens Gimenez Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.22

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 134415 Nr: 1709-13.2017.811.0028

 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: Nascimento Brito e Cia Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972, Pamela Ghiotte Mateus - OAB:20453-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.25

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151617 Nr: 892-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilce Querina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Poconé 

-MT, União dos Lavradores de Poconé, Renato Augusto da Silva, Ivanice 

Marques da Silva, Fátima de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCÍDIO ROQUE DA COSTA - 

OAB:17044/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Nascimento Fonseca 

- OAB: 17.827/MT

 A seguir foi proferida decisão nos seguintes termos:

1. Homologo a desistência da testemunha para que surtam seus efeitos 

jurídicos.

2. Trata-se de pedido manutenção de posse do qual a autora alega que 

compareceram em sua residência os representantes União dos 

Lavradores Rurais de Poconé e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Poconé, com o intuito de comunicar e solicitar que a requerente 

desocupasse o imóvel, tendo em vista acordo realizado entre as partes e 

homologado. Embora esteja demonstrado após em Juízo de cognição 

sumária a posse da autora por mais de 30 (trinta) anos sob o imóvel, 

verifico que as testemunhas não presenciaram a suposta turbação, 

todavia, verifico que foi realizado boletim de ocorrência no qual a autora 

relata que a representante do sindicato afirmou que iria retirar a cerca, 

pois iriam “passar a máquina”, assim sendo, considerando que existe ação 

de usucapião em trâmite, bem como, considerando a posse mansa e 

pacífica da autora por mais de 30 (trinta) anos sob o imóvel (Juízo de 

cognição sumária) a fim de evitar conflitos, tendo em vista que as 

testemunhas foram unânimes ao afirmar que a área objeto do litígio é 

dividida, considerando a suposta turbação ocorreu a menos de ano e dia 

(B.O) DEFIRO a manutenção de posse afim de DETERMINAR que os 

requeridos se abstenham de realizar atos de turbação na posse da autora 

sob pena de fixação de multa a ser arbitrada pelo Juízo, enquanto tramitar 

o processo principal. Saliento ainda que a presente medida se limita ao 

espaço em que a autora exerce sua residência.

 3. Saem os presentes devidamente intimados, inclusive quanto ao prazo 

de contestação.

 4. CUMPRA-SE.

 Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 
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presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95955 Nr: 398-89.2014.811.0028

 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: ORNILA INOCENCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT, Suyan Magalhães de 

Lima - OAB:14.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 95955

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que já decorreu prazo superior o pedido pelo parte autora, 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70345 Nr: 1383-63.2011.811.0028

 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: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e 

Investimento-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josicléia Cristina Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 70345

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 

o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD) bem como a expedição de ofício ao T.R.E./MT solicitando 

informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser instruído 

com as informações do requerido eventualmente constante nos autos 

(filiação,data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 103205 Nr: 2874-03.2014.811.0028

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 

NETO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Autos n. 2874-03.2014.811.0028

Parte autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Representado: Jardel Cristóvão de Assis Silva.

Tipo de ação: representação.

I. O Ministério Público ofereceu representação contra Jardel Cristóvão de 

Assis Silva, qualificado nos autos, sustentando, em síntese, que:

ATO I:

“no dia 09 de novembro de 2014, por volta das 15h45min, em via pública, 

situada na Rua Senador Azeredo, Bairro São Benedito, nesta cidade de 

Poconé/MT, o adolescente JARDEL CRISTÓVÃO DE ASSIS SILVA, agindo 

com animus necandi, munido de arma de fogo, efetuou três disparos e 

tentou matar as vítimas Wesley Rafael Medeiros da Silva, Alexandre 

Ramos de Arruda e Aleixo Batista de Arruda, só não conseguindo seu 

intento por circunstância alheias à sua vontade, já que as vítimas 

conseguiram correr e se esconderem em uma residência localizada 

próxima os fatos.”

ATO II:

“no dia 09 de novembro de 2014, em horário não declinado dos autos, em 

frente a residência das vítimas , situada na Rua Tenente Sílvio Marques, 

s/nº, Bairro São Benedito, nesta cidade de Poconé/MT, o adolescente 

JARDEL CRISTÓVÃO DE ASSIS SILVA, disparou arma de fogo em via 

pública, sendo eu não se apurou ter sido, tal conduta, destinada a outro 

ilícito.”

Ao final, pugna pela aplicação de medida socioeducativa como incurso 

nas sanções previstas no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, 

por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e do artigo 

15, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A representação foi recebida em 12.11.2014.

Foi realizada audiência de apresentação.

Durante a fase de instrução foram ouvidas em juízo as vítimas e 

testemunhas.

O Ministério Público desistiu da oitiva de Wesley Rafael Medeiros da Silva

Em memoriais finais o Ministério Público pugnou pela a condenação do 

adolescente nos termos da representação, pois restou demonstrada a 

existência de autoria e materialidade do delito.

 A defesa, nos memoriais finais sustenta pela improcedência da 

representação.

É o relatório. Decido.

- Do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal:

A materialidade do ato infracional encontra-se positivada pelo auto de 

apreensão em flagrante e boletim de ocorrência.

No que se refere a autoria, observo que restou demonstrada nos autos.

Isso porque, as vítimas Aleixo Batista de Arruda e Alexandre Ramos de 

Arruda foram coerentes ao reconhecerem e apontarem a autoria ao 

acusado, narrando que o acusado efetuou disparos de arma de fogo na 

direção das vítimas que conseguiram se esconder, sendo que a vítima 

Alexandre Ramos de Arruda alega que o representado não aceitava seu 

namoro.

Diante disso, as declarações das vítimas aliadas aos depoimentos dos 

policiais, encontram respaldo suficiente para o acolhimento da 

representação, sendo certo que no caso o depoimento da vítima possui 

relevante valor em situações que os fatos ocorrem na clandestinidade.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da prática de ato infracional 

equiparado a tentativa de homicídio, não comportando improcedência da 

representação, conforme pretensão da defesa, no entanto, as 

circunstâncias indicam que os disparos de arma de fogo foram contra as 

vítimas Aleixo Batista de Arruda e Alexandre Ramos de Arruda.

Em relação a qualificadora prevista no inciso IV, §2º do artigo 121, do 

Código Penal, verifico que durante o contexto probatório não foi 

demostrada, sendo que as vítimas narraram em juízo que estavam 

andando na rua quando encontraram com o representado em companhia 

de outras pessoas, momento que o representado efetuou os disparos de 

arma de fogo e correram do local.

Também, não restou comprovado nos a qualificadora do motivo fútil, vez o 

que não há nenhum elemento em concreto que o ato do representado se 

deu pelo namoro da vítima Alexandre Ramos de Arruda.
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- Do crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03:

A materialidade vem consubstanciada pelo auto de apreensão em 

flagrante e boletim de ocorrência.

No tocante à autoria encontra-se plenamente demonstrada nos autos, 

conforme se depreende dos depoimentos em juízo das vítimas Aleixo 

Batista de Arruda e Alexandre Ramos de Arruda que reconheceram o 

representado em frente a residência efetuando disparos de arma de fogo.

Diante disso, restou demonstrado nos autos que o disparo da arma de 

fogo foi efetuado em local habitado e em via pública, sendo certo que ato 

infracional de disparo de arma de fogo é infração de perigo abstrato, que 

não exige a ocorrência de prejuízo concreto para a sua configuração, 

bastando a existência de risco à incolumidade pública.

Portanto, impositiva a aplicação de medidas socioeducativas ante o 

reconhecimento da prática dos atos infracionais equiparado ao crime 

previsto no artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal 

(por duas vezes) e artigo 15 da Lei n. 10.826/03.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente a representação oferecida pelo 

Ministério Publico contra Jardel Cristóvão de Assis Silva, para reconhecer 

a prática do ato infracional equiparado ao delito descrito no artigo 121, 

caput c/c artigo 14, inciso II , ambos do Código Penal e artigo 15 da Lei n. 

10.826/2003 aplico a medida de liberdade assistida pelo prazo de 06 (seis) 

meses.

As orientações do cumprimento da medida serão fixadas no curso da 

execução.

II. P. R. I.

Poconé/MT, 25 de junho de 2017.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118676 Nr: 674-52.2016.811.0028

 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: NICACE ODETE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Requerente acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem 

como para comparecer em audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 

16 de julho de 2018, às 09h40min, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153645 Nr: 1763-42.2018.811.0028

 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: GRAZIANNI MARCEL SILVA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Camara Municipal, Municipio de 

Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Requerente do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

acerca da audiência de conciliação, a qual ocorrerá em 18 de junho de 

2018, às 10h00min, conforme ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 36558 Nr: 2499-12.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wezen Cleber Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campo Diesel Comercio de Petroleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jesuíno Barbosa Júnior - 

OAB:11858

 INTIMAR a autora para apresentar cálculo atualizado do débito, conforme 

despacho de ref. 157.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147969 Nr: 7930-12.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Grazielli Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Sebastião Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Requerente do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

acerca da audiência de conciliação a qual ocorrerá em 18 de junho de 

2018, às 10h40min, conforme ref. 7.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130085 Nr: 4431-54.2016.811.0028

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JdSA, LASM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Morena de Freitas - 

OAB:112.901/MG, FRANCIANE CAETANO CASAGRANDE - 

OAB:138.268/MG

 Considerando se tratar de matéria envolvendo interesse de menor, este 

Juízo POSTERGA a analise do pedido liminar após a realização da 

audiência de conciliação e instrução.Passo a sanear o feito e ordenar a 

produção de prova.Partes legítimas e representadas.Não há questões 

processuais a serem sanadas. Fixo como pontos controvertidos: a) – a 

verdade e esclarecimento dos fatos; b) – a ocorrência de alienação 

parental; Com efeito, dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil 

que:“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”No caso, o 

Ministério Publicou pugnou pela dilação probatória.Ora, é de se observar 

que, diante de todo conteúdo probatório, a produção de prova testemunhal 

e depoimento das partes mostra-se imprescindível, mormente porque, no 

caso, se trata de fatos controversos que dizem respeito a guarda de uma 

menor, onde ambos os genitores demonstram interesse e provam ter 

condições para tal.Desse modo, reputo como necessária a produção da 

prova testemunhal e oitiva das partes.Designo a audiência de Conciliação, 

Instrução e Julgamento para o dia 05 de Junho de 2018, às 

14h00min.INTIME-SE as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo 

de 10 (dez) dias.CUMPRA-SE na forma dos arts. 455, 269 e 270 do 

CPC/2015, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119038 Nr: 720-41.2016.811.0028

 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: Marcio Vicente de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Cristina Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente, impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148165 Nr: 8033-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DE ARRUDA SIMÕES, IZIDRO DE ARRUDA 

SIMÕES, CLEIDE CECILIA DE ASSIS SIMÕES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA – 

ME, CACIANDRA PEREIRA DA SILVA, ISMAR LEITE CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODILA ZORZI - OAB:8619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118464 Nr: 606-05.2016.811.0028

 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: Edna Gonçalina de Magalhães Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118465 Nr: 607-87.2016.811.0028

 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: Alenir Gonçalina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118462 Nr: 604-35.2016.811.0028

 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: Maria Candida de Souza e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118456 Nr: 603-50.2016.811.0028

 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: Ernesto Hilário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda depósito, mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151609 Nr: 890-42.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Quintino de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Feliciano Moreira - 

OAB:6833

 Intimar o advogado do denunciado ref. a juntada ref.61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 59884 Nr: 1579-67.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Pedrosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A, Lourival Alves Soares - OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte requerente ref. A juntada de ref. 107

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122168 Nr: 1566-58.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Luiz Costa de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:15126/MT

 Intimar o advogado da parte acusada para comparecer na audiência 

designadfa para o dia dia 13 de Junho de 2018, às 14h00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119117 Nr: 740-32.2016.811.0028

 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: JULITA LUCINDA DE MORAES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista decisão de ref. 4, deixo cumprir a audiência designada na 

ref. 09, passando a CITAR o Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119117 Nr: 740-32.2016.811.0028

 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: JULITA LUCINDA DE MORAES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Requerente acerca da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118676 Nr: 674-52.2016.811.0028

 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: NICACE ODETE SALLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Tendo em vista decisão de ref. 4, deixo cumprir a audiência designada na 

ref. 09, passando a CITAR o Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 132919 Nr: 1065-70.2017.811.0028

 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: Banco Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabino Procopio de Alemida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 60160 Nr: 1628-11.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações- ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TVP Televisão Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado para tomar ciência ajuntada de ref. 49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120295 Nr: 1289-42.2016.811.0028

 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: Ilzabete Ventura Gomes, Ivete Amália Vicência Dorilêo 

Campos, João Pinto da Silva, Jairo Eder de Arruda Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito Rural do Pantanal por 

seu Liquidande Jose Roberto Alves, Central das Cooperativas de Crédito 

dos Estados de MT e MS- CECREMAT, Banco Central do Brasil S/A, Banco 

Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT, Paulo Fernando Schneider - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147969 Nr: 7930-12.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janaina Grazielli Bevilacqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edno Sebastião Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulso os autos a fim de 

intimar a parte autora para que proceda o depósito mediante emissão de 

guia de diligência na página do Tribunal de Justiça, para que o Oficial de 

Justiça possa cumprir o mandado de Citação, expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14948 Nr: 3012-48.2006.811.0028

 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): Manoel Zabelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

OAB:2448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 14948

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Nacional.

Pela impossibilidade de localização do executado e/ou de bens 

penhoráveis, tratando-se de débito inferior a R$10.000,00, determinou-se 

o arquivamento provisório dos autos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, consigno que a prescrição é matéria de ordem pública e, nos 

termos do art. 332, § 1º do CPC deve ser declarada de ofício pelo 

magistrado.

Forçoso destacar que a prescrição intercorrente (art. 40, § 4º, da Lei 

6.830/80) é configurada quando decorridos mais de cinco anos desde o 

término do período de suspensão do processo por um ano, sem a prática 

de qualquer ato tendente à efetiva satisfação do crédito exequendo.

A regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal não tem como finalidade 

tornar imprescritível a dívida fiscal, consoante já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 

10.522/02.

BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

ART. 40, § 4º, DA LEF. APLICABILIDADE.

1. A omissão apontada acha-se ausente. Tanto o acórdão que julgou a 

apelação como aquele que examinou os embargos de declaração 

manifestaram-se explicitamente sobre a tese fazendária de que a 

prescrição intercorrente somente se aplica às execuções arquivadas em 

face da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, não 

incidindo sobre o arquivamento decorrente do baixo valor do crédito. 

Prejudicial de violação do art. 535 do CPC afastada.

2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do 

pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos 

do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição 

intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a 

contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não 

constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público.

3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente 

quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a 

existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também justifica o 

decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas 

em face do pequeno valor dos créditos executados.

4. O § 1º do art. 20 da Lei 10.522/02 - que permite sejam reativadas as 

execuções quando ultrapassado o limite legal – deve ser interpretado em 

conjunto com a norma do art. 40, § 4º, da LEF – que prevê a prescrição 

intercorrente -, de modo a estabelecer um limite temporal para o 

desarquivamento das execuções, obstando assim a perpetuidade dessas 

ações de cobrança.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1102554/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Logo, uma vez paralisada a execução por mais de cinco anos após 

decisão que ordenou o arquivamento, por inércia da Fazenda Pública, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

 No caso em tela, verifico que os autos encontram-se arquivados 

provisoriamente desde 06.06.2008 (fl.17), permanecendo os autos 

arquivados sem qualquer provocação do exequente, ocorrendo há muito a 

prescrição.

Desta feita, extinto está o crédito tributário, de acordo com a regra 

instituída no art. 156, inc. V do Código Tributário Nacional e os princípios 

informadores do direito, em especial o da segurança jurídica e da 

efetividade do processo, impedindo que se perpetuem no judiciário 

demandas inúteis.

Com estas considerações e fundamentos, reconheço de ofício a 

prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da presente execução 

e o DECLARO EXTINTO.

 Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, II do CPC.
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Sem custas e despesas processuais, ante a isenção concedida à 

Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista 

que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 

496, § 3º, I do CPC.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Poconé/MT, ___/___/2017.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016763-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (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 15 de junho de 2018 as 16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016426-25.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODRIEN GONCALO DE ARRUDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 15 de junho de 2018 as 16:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017556-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZINETH DUARTE DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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 15 de junho de 2018 as 17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016560-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 2 de julho de 2018 as 13:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016746-75.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO POLICARPO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 2 de julho de 2018 as 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015683-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MENDES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 2 de julho de 2018 as 13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015668-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DO PRADO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (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 2 de julho de 2018 as 13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015869-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 2 de julho de 2018 as 13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015906-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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 2 de julho de 2018 as 13:50h.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011599-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH OAB - MT17186/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011599-34.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CARLINA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 
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existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011460-82.2017.8.11.0028. REQUERENTE: BENEDITO PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 
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se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 
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importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011680-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LOURDES ALINA DE FARIA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012271-42.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MIGUEL GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 
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requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 
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Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011691-12.2017.8.11.0028. REQUERENTE: NEUSA AGDA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 
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do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012390-03.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por cerca de 90 dias. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 54 da lei n. 

9.099/95. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário salientar 

que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos 

termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com 

fundamento no art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, 

ou seja, não se discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito 

(descumprimento do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do 

art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar em reparação quando se tratar 

de fato de terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal 

entre o dano e o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de 

conhecimento geral que a suspensão da atividade bancária da agência do 

Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no 

qual HOUVE A EXPLOSÃO de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 
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fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 

e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Carlos 

Augusto Serra Neto Juiz Leigo VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000281-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SEVERO DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIENE DE SOUSA LOPES (RÉU)

ADAO MENDES DE SOUSA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000281-46.2018.8.11.0059. 

AUTOR: JOAO SEVERO DIAS RÉU: ADAO MENDES DE SOUSA, MARIA 

ELIENE DE SOUSA LOPES Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a intimação da parte autora, por intermédio do advogado, para, 

no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar real 

impossibilidade de arcar com as custas processuais ou anexar aos autos 

comprovante de pagamento das custas, visto que se qualificou como 

professor e sequer anexou aos autos contracheques, a fim de comprovar 

sua renda, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 2º 

e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000291-90.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO CORDEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

ALINE GRACIELE DA SILVA (REQUERIDO)

MARCOS GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO 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, 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 Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000266-77.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. N. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ARLENE PESSOA COSTA OAB - MT15201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000266-77.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: CIRLENE PEREIRA NUNES LOPES REQUERIDO: DIONE DE 

OLIVEIRA REIS CIRLENE PEREIRA NUNES LOPES por intermédio de seu 

advogado, ajuizou a presente Ação de Divórcio com Reconhecimento de 

União Estável de Período Anterior ao Casamento c/c Pedido de Tutela de 

Urgência de Arrolamento de Bens em face de DIONE DE OLIVEIRA REIS, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Argumenta a parte autora que 

manteve união estável com o requerido por aproximadamente 08 (oito) 
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anos, sendo que posteriormente contraíram matrimônio (celebrado em 

08/04/2016), sob o regime de comunhão parcial de bens, vez que desta 

relação não tiveram filhos. Aduz, ainda, que, atualmente, encontra-se 

separada de fato do requerido e por inúmeras vezes o procurou, a fim de 

que houvesse a partilha dos bens construídos pelo casal de forma 

amigável, o que de fato não ocorreu. Ao final, requer, liminarmente, o 

arrolamento de bens móveis e imóveis. Com a inicial vieram os documentos 

de fls. 32/68. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300, §2º do 

CPC/2015 a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia. Assim, conveniente a justificação prévia do alegado, 

por tal razão, designo audiência de justificação para o dia 12 de junho de 

2018, às 15h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Intime-se o 

polo ativo por meio do advogado e expeça-se mandado de citação e 

intimação para o polo passivo. Às providências para a realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000284-98.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000284-98.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: FERNANDO ALVES FERREIRA REQUERIDO: CONFRESA 

PREFEITURA MUNICIPAL Ponderando a alegação de pobreza nos autos, 

defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, ressaltada a 

possibilidade de revogação. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 20 de junho de 2018, às 

17h00min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Nos termos do § 3º 

do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o 

passivo será citado, no mínimo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte 

requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse 

na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da solenidade, nos 

termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas comunicações que o não 

comparecimento na audiência ora designada será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em 

favor do Estado. O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) 

dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 74626 Nr: 5504-65.2016.811.0059

 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: MARCELO SABINO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 55290 Nr: 561-39.2015.811.0059

 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: Genesio Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Sales da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Certifico para os devidos fins, que a parte interessada foi intimada para 

providenciar o pagamento das custas processuais ou comparecer na 

secretaria e receber a carta precatória para ser distribuida na Comarca de 

Palmas/TO, para oitiva da testemunha Carlos Rodrigues de Oliveira e nada 

apresentou aos autos, até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20706 Nr: 657-02.2006.811.0049

 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: Gina Ferreira Rios, Leila Ferreira Rios, Osmar Goro 

Takahashi, Joel Ferreira Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, Paulo 

Egídio da Silva Abreu, Eracilde Salomão Kunde, Antônio Ribeiro Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Souto Júnior - OAB:MG 

93598, Júlio Vernec G. B. de Melo - OAB:59.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência, no valor de R$ 1.119,30 (mil 

cento e dezenove reais e trinta centavos), que deverá ser depositada por 

m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44763 Nr: 661-62.2013.811.0059

 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 Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosária Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 DECISÃO

A apresentação do rol de testemunhas tem dupla finalidade. 1 – A adoção 

de providências para comparecimento da testemunha; 2 – A possibilidade 

do exercício do contraditório da parte contrária. Assim, considerando que 

a parte autora não comprovou as hipóteses do artigo 451 do CPC, indefiro 

o pedido de substituição.

 Outrossim, redesigno audiência de instrução e julgamento para o dia 07 

de agosto de 2018, às 12:30 horas (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso). A parte autora fornecerá o endereço no prazo de 05 dias.

 Após a juntada, expeçam-se os respectivos mandados de intimação. 

Saem os presentes intimados.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20163 Nr: 827-65.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Luz

 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:

 Decisão

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 às fls. 56/77.
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Impugnação às fs. 78/80.

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 pela parte 

autora, 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 24 de julho de 

2018, às 14h15mim (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.: 14618 Nr: 1095-90.2009.811.0059

 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: Nilo Putêncio Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13291 Nr: 1782-04.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Senhorinha Maria Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

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 às fls. 27/44.

Impugnação às fs. 45/47.

A demanda foi julgada improcedente sendo a sentença anulada e 

determinado à remessa dos autos a primeira instância para conclusão da 

fase instrutória (fls.53/54 e 73/80).

 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 pela parte 

autora, 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 24 de julho 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.: 21510 Nr: 1744-84.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Tavares

 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:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta Luiz Roberto Tavares em face 

do INSS, ambos qualificados nos autos.

 Após, mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado 

constituído para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a 

parte autora quedou-se inerte (fl.98).

Determinada a intimação pessoal, o requerente não foi localizado pelo 

meirinho (fl.102). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação do autor (fl.105).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). 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.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11260 Nr: 1692-30.2007.811.0059

 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 Aparecida do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta Maria Aparecida do nascimento 

em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 Contestação apresentada às fls.59/74.

Após, mesmo devidamente intimada por intermédio do advogado 

constituído para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, a 

parte autora quedou-se inerte.

Determinada a intimação pessoal, a requerente não foi localizada pelo 

meirinho (fl.141). Dessa forma, procedeu-se a intimação editalícia, a qual 

transcorreu o prazo sem manifestação da autora (fl.144).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). 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.
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Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20096 Nr: 760-03.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir de Fátima Malacarne

 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:

 SENTENÇA

Trata-se de ação previdenciária proposta por Adenir de Fátima Malacarne 

em desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular tramite processual, consta dos autos pedido de desistência 

da parte autora a qual informou que não tem mais interesse no 

prosseguimento da presente demanda (fls. 154).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Analisados os autos e considerando-se a desistência da parte autora, 

homologo-a e determino a extinção do presente feito, sem resolução de 

mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do NCPC.

 Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). 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.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6284 Nr: 668-35.2005.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Antunes Liberal

 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:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls. 137/142, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (fls.144/151).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (fls.153/154).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado às fls. 147/151 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 2625-85.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoni Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 68437 Nr: 2625-85.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoni Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:MT 22127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação apresentada pela 

autarquia ré foi protocolado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75122 Nr: 5750-61.2016.811.0059

 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: Dorival Rodrigues de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO BARBOSA DA ROCHA, ARACELIA 

COSTA GOMES, DÊNEDES BISPO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Petersem Luz Ribeiro 

- OAB:12781

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo legal, apresentar impugnação a contestação 

e ficou inerte em sua obrigação, até a presente data. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51720 Nr: 1461-56.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabes Fonseca de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora por meio de seu advogado, 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 nestes 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): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 65868 Nr: 1666-17.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabes Fonseca de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO AMARAL POSSATO, ARAGUAIA 

HEVEA S/A, AGROPECUARIA OURO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Gomes Polotto - 

OAB:230.351, Tatiana Giselle Nonnemacher Marques - 

OAB:331617/SP

 Certifico para os devidos fins, que os embargos de declaração 

interpostos pelo executado Roberto Amaral Passato, foi apresentado 

tempestivamente. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46386 Nr: 2193-71.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Pires de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a certidão retro, intime-se a parte exequente para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51720 Nr: 1461-56.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabes Fonseca de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jabes Fonseca Brito - 

OAB:22652/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido retro.

 Assim, nos termos do art. 829 do CPC, cite-se a parte executada no 

endereço fornecido pela exequente para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida.

 Intimem-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53216 Nr: 2719-04.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR ANTONIO RODRIGUES, Vilmar 

Gonçalves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

quanto aos embargos à execução de fls. 55/56-v.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44998 Nr: 817-50.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT, Marilson Mendes - OAB:16108 / MT, Rafaella 

Alt de Oliveira - OAB:15973 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a certidão de fl. 96, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41630 Nr: 1355-65.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Silva de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando os ofícios juntados às fls. 66/68/70, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53576 Nr: 3033-47.2014.811.0059

 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: JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSFp"V, JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do NCPC, para declarar que o requerido Deusimar dos 

Santos Ferreira é o pai biológico da requerente Deylaine Lira de Sena.Ao 

mesmo tempo, HOMOLOGO o acordo firmando consistente no valor da 

pensão alimentícia e despesas extraordinárias (fls. 22/23) para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos.Intime-se a requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre a alteração do seu nome, devendo informar 

como deseja ser registrada.Com a informação citada, expeça-se o 

respectivo mandado de retificação ao Cartório de Registro Civil 

competente a fim de que seja alterado a filiação, avós paternos e nome da 

requerente.Com base no princípio da causalidade, condeno a parte 

requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa 

(art. 85, §2º, do CPC). 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.Cadastre-se o advogado do requerido 

Deusimar no sistema Apolo. Após, o trânsito em julgado, arquive-se o 

presente feito mediante as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53576 Nr: 3033-47.2014.811.0059

 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: JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSFp"V, JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Vistos em correição.

Certifique-se o transcurso do prazo, promovendo-se o devido 

impulsionamento pela Secretaria.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12436 Nr: 981-88.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:131.241-A, Andresa Caroline Trechaud - OAB:14.099

 DECISÃO
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Tendo em vista a tempestividade certificada nos autos, nos termos do art. 

43 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE, recebo o recurso 

apresentado nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Outrossim, considerando que a parte apelada já apresentou suas 

contrarrazões recursais, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52994 Nr: 2550-17.2014.811.0059

 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: Sebastião Firmino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Octavio Moraes Martins 

- OAB:43809/GO, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - OAB:MT 

22127-A, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 Em atendimento a r. decisão de fls. 176 certifico que procedia inclusão 

dos advogados subscritoresda petição de fls. 172/174, procedendo a 

republicação da decisão de fl.s 176 para a devida ciência, a qual possui o 

seguinte teor: " Autos n. 2550-17.2014.811.0059 (código 52994)

Não conheço a manifestação contida nas folhas 172/174.

Isso porque, nestes autos, não consta o instrumento de 

substabelecimento alegado pela parte ré.

Nestes autos, constam apenas uma procuração conferida pelo réu à 

Doutora Raizza Matos e, posteriormente, um instrumento de 

substabelecimento dela em favor do Doutor Valter Costa.

Registro que procurações e substabelecimentos apresentados em autos 

diversos não afetam a representação neste feito.

Veja-se que os novos representantes do réu, mesmo comparecendo aos 

autos para alegar nulidade, sequer exibiram o pretenso substabelecimento 

conferido.

Assim, determino à Secretaria deste Juízo que inclua os advogados 

subscritores das folhas 172/174 no sistema de acompanhamento 

processual apenas para efeito de intimação desta decisão e, tendo 

decorrido prazo de recurso sem qualquer manifestação, certifique o 

trânsito em julgado, se tiver ocorrido.

Porto Alegre do Norte (MT), 16 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45001 Nr: 820-05.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Monteiro Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao r. despacho de fls. 63, procedo, nesta oportunidade a 

republicação da r. sentença prolatada nos autos, a qual "julgou 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e assim o faço, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil) reais, nos termos do art. 85, § 8º, do 

Código de Processo Civil.

 No entanto, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, tais verbas 

ficarão suspensas pelo prazo máximo de 05 anos, nos termos §3, do art. 

98 do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54542 Nr: 110-14.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Jose Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Francisco Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suelen Rodrigues de Lima - 

OAB:15035/MT

 Sendo assim, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NOS 

EMABRGOS, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 

487, I do Código de Processo Civil.Condeno a parte embargada ao 

pagamento de honorários ao advogado da parte embargante no percentual 

equivalente a 10% do valor da causa atribuído a estes Embargos.Condeno 

a parte embargada ao pagamento à parte embargada o valor equivalente 

às custas e despesas processais.Determino que sejam praticados, nos 

autos da execução n. 1774-17.2014.811.0059 (código 52067), atos 

necessários para levantamento de quaisquer penhoras realizadas e que 

sejam retirados, de quaisquer registros, todos os apontamentos 

ocasionados pela existência daquela Execução.Ocorrendo o trânsito em 

julgado, traslade-se, por cópia, esta sentença para aquela Execução, com 

a respectiva certidão.Oportunamente, arquivem-se estes autos na 

condição de findo.Porto Alegre do Norte (MT), 22 de maio de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66402 Nr: 1879-23.2016.811.0059

 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: FERNANDO VIEIRA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGIL AGRICOLA, DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA, F M LEAO – ME - FÁBIO MACEDO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Guimarães Naves 

Carneiro - OAB:16975-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Valentim Garbin - 

OAB:204.597, Arthur de Almeida Szterenfeld - OAB:295.621, 

Cristina da Costa Melo - OAB:221.597, Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8.688, GERSON LUIS WERNER - OAB:46881, 

Karen Tiemi Freitas Anbo - OAB:14.097, Laura Oliveira Ederich - 

OAB:55.141, Lorran de Souza Santos - OAB:22422-O - MT, Lucas 

Camponez Biaconcini - OAB:231.627, Luciana Fatima Fernandes 

Velozo - OAB:187.613, Osmar Arcidio Maggioni - OAB:13.012, Paula 

Lima Monteiro - OAB:248.595

 . Conforme cópia do Contrato Mercantil de Compra e Venda de Insumos 

para entrega futura em anexo.”.Assim, as próprias palavras do autor 

revelam que ele não travou qualquer relação jurídica direta com as rés 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. e F M LEAO ASSESSORIA 

AGRÍCOLA - FÁBIO MACEDO LEÃO. Por isso, a permanência destas 

pessoas jurídicas no feito apenas se justificaria se houvesse relação 

jurídica entre o autor e as rés regida pelas normas consumeristas, pois, 

nesse caso, haveria responsabilidade objetiva entre todos que integram a 

cadeia produtiva. Mas, em razão de tratar-se de relação jurídica civil 

comum, não há qualquer relação jurídica entre o autor DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. e F M LEAO ASSESSORIA 

AGRÍCOLA - FÁBIO MACEDO LEÃO, visto que DOW teria apenas 

fornecido sementes para CARGIL e F M LEAO ASSESSORIA AGRÍCOLA - 

FÁBIO MACEDO LEÃO apenas teria figurado como uma espécie de 

técnico, cuja responsabilidade não foi explicada dentro da teoria geral da 

responsabilidade civil brasileira.Assim, também por esse viés, o feito 

comporta extinção sem resolução do mérito também quanto DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. e F M LEAO ASSESSORIA 

AGRÍCOLA - FÁBIO MACEDO LEÃO, pois, repita-se, se não haveria 

relação direta entre o autor e estas e se o autor teria reconhecido, com a 

novação da dívida, a ausência de responsabilidade da única ré com quem 

manteve relação direta, a razão da manutenção do processo em relação a 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. e F M LEAO ASSESSORIA 

AGRÍCOLA - FÁBIO MACEDO LEÃO desaparece.DispositivoPor todo o 
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exposto, RECONHEÇO A SUPERVENIÊNCIA DE DESINTERESSE 

PROCESSUAL E EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Porto 

Alegre do Norte (MT), 22 de maio de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63691 Nr: 848-65.2016.811.0059

 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: RAFAEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Ribeiro Filho - 

OAB:6868 OAB/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Em razão de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

CONDENAR a ré ao pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais, confirmando, assim, a liminar concedida, consoante 

elucidado anteriormente.Os juros moratórios a incidirem sobre a 

indenização dos danos morais devem ser computados desde a data do 

evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Já o 

percentual relativo aos juros dever ser de 1% ao mês (um por cento), nos 

termos do artigo 406 do Código Civil. No que tange à correção monetária, 

esta deve ser calculada segundo o índice IPCA e incidir sobre o montante 

arbitrado e desde a data da desta sentença (data do 

arbitramento).Condeno a parte ré ao pagamento de honorários em favor 

do advogado da autora no percentual de 10% (dez por cento) do valor da 

condenação.Condeno a parte ré a pagar à autora o valor das custas e 

despesas que tenha antecipado em decorrência da necessidade de 

promover esta demanda, o que exigirá futura demonstração inequívoca do 

pagamento da despesa.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 48563 Nr: 4321-64.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto às fls. 

137/141, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77743 Nr: 1521-24.2017.811.0059

 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: Dircea Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA 

FONTES - OAB:12632-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para juntar aos autos 

copia dos documentos pessoais LEGIVEIS para viabilizar a expedição de 

oficio de implantação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53463 Nr: 2931-25.2014.811.0059

 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: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Martins Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - OAB:12 

.406/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938, Raphael Neves 

Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:36.973, RAQUEL MENDES DE OLIVEIRA - OAB:41489

 Autos nº 2931-25.2014.811.0049 (Código: 53463)

Aqui se tem ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em desfavor de LOURIVAL MARTINS ARAÚJO.

Proferida decisão nestes autos, o requerido interpôs embargos de 

declaração, aduzindo que houve contradição deste Juízo no que se refere 

a determinação de suspensão dos autos.

Certidão de intempestividade contida na folha 97.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante da intempestividade do recurso manejado, não o conheço.

Dessa forma, restituo os autos à Secretaria afim de que sejam cumpridas 

as determinações da decisão contida na folha 85/86.

 Porto Alegre do Norte/MT, 21 de maio de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50667 Nr: 569-50.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Ferreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil e, via de consequência, declaro extinta a presente 

ação.Condeno à parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao 

advogado da parte adversa, contudo suspensa sua exigibilidade diante da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita.Condeno, ainda, a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerão 

suspensas sua exigibilidade em razão da gratuidade.EM TEMPO, ACASO 

HAJA BENEFÍCIO IMPLANTADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA EM 

RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, DETERMINO À 

SECRETARIA JUDICIAL QUE EXPEÇA OFÍCIO, IMEDIATAMENTE, AO SETOR 

RESPECTIVO DO INSS PARA QUE PROCEDA COM O IMEDIATO 

CANCELAMENTO.Transitada em julgado, providencie-se o arquivamento 

dos autos, observadas as formalidades legais, providenciando as 

anotações e baixas estilares. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Porto 

Alegre do Norte/MT, 21 de maio de 2018.Marcos André SilvaJuiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90600 Nr: 9610-36.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderly Pereira de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO ALVES MATOS - 

OAB:MT 18173/O

 Defiro o pedido retro (ref. 64).

Para tanto, designo audiência para o dia 03 de julho de 2018, às 15h15min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso) para cumprimento da missiva.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 2611-33.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walquer Silva de Carvalho, Keila Cristina de 

Jesus Moura, Rubens Cleide Alves Ferreira, Paulo Ricardo Almeida 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Trata-se de ação penal em face de WALQUER SILVA DE CARVALHO, 

KEILA CRISTINA DE JESUS MOURA, PAULO RICARDO ALMEIDA 

NASCIMENTO e RUBENS CLEIDE ALVES FERREIRA.

A denúncia foi recebida em 13/04/2018. Constata-se que o denunciado 

Walquer Silva Carvalho, que se encontra recolhido à Cadeia Local, já foi 

devidamente citado, bem como apresentou defesa preliminar.

Entrementes, diante da não localização dos demais acusados, foi 

determinando o desmembramento do feito com relação a eles, bem como 

foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2018.

Ocorre que, antes mesmo que o desmembramento dos autos fosse 

realizado, constatou-se que a denunciada KEILA CRISTINA DE JESUS 

compareceu a Secretária desta Vara, momento em que foi procedida a 

citação sua citação, conforme certidão contida na referência 38. 

Registre-se que consta na indigitada certidão, a informação de que a 

denunciada não dispõe de condições financeiras para contratar 

advogado.

Em razão, diante da ausência do Defensor Público na Comarca, tendo em 

vista que ele se encontra em gozo de férias compensatórias, nomeio o 

advogado Tiago da Silva Machado – OAB/MT 17908, para o patrocínio da 

defesa da acusada Keila Cristina de Jesus.

Assim, cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da decisão 

outrora exarada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 539-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri", El-Hazi 

Martins Pinheiro, Welbany Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Considerando que, na data de hoje, este Juízo determinou o arquivamento 

dos autos de 101633, o qual, originou-se destes autos para providenciar a 

instrução e persecução penal de Welbany Ferreira Martins, porque ele 

estava em local incerto e não sabido.

O arquivamento dos autos se deu porque o acusado apresentou-se neste 

feito, promovendo sua defesa por meio de advogado constituído.

Assim, tendo os demais denunciados já terem apresentado suas 

respectivas pretensões defensivas, bem como sido designada audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, a persecução 

penal do acusado Welbany Ferreiras Marins será realiza no presente feito.

Por isso, aguarde a realização de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102698 Nr: 4085-39.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaildo Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:MT5913-B

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 14 de agosto de 2018, às 15h00 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102716 Nr: 4097-53.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaildo Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:MT5913-B

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Considerando que a presente missiva não veio instruída com os 

documentos necessários para que seja dada fiel cumprimento ao ato.

Assim, oficie-se ao Juízo Deprecante para que no prazo de 30 (trinta) dias 

promova a juntada dos documentos necessários, tais como decisão 

judicial de recebimento da peça acusatória e demais peças informativas 

que compõe o inquérito policial (declarações dos demais policiais 

condutores e interrogatório do acusado).

Assinalo que decorrido sem manifestação o prazo supra, a deprecada 

será devolvida independente sem cumprimento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102479 Nr: 3921-74.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Alberto da Costa Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:MT19991-O

 Aqui se tem Carta Precatória relativa a uma ação penal.

Cumpra-se, conforme deprecado, com URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário.

Para tanto, designo o dia 14 de agosto de 2018, às 16h00 horário oficial de 

Cuiabá/MT, para cumprimento do ato deprecado.

Oficie-se ao Juízo Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, com as 

informações necessárias.

 Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101183 Nr: 3176-94.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Carlos Fidalski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinéia Miquelin - 

OAB:7249/MT, Valdir Miquelin - OAB:4613/MT

 Tendo em vista a participação deste magistrado na “Oficina de Prevenção 

à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis desumanos ou 

degradantes para Magistrados do TJMT” a ser realizado pela 

ESMAGIS-MT, na cidade de Cuiabá-MT, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, 

redesigno a audiência retro para o dia 03 de julho de 2018, às 13h15min 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências para realização da solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 1340-91.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Gloria de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Defiro pedido ministerial e redesigno audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12 de setembro de 2018, às 12h30 (horário oficial de 

Cuiabá/MT.

Expeça-se carta precatória para Comarca de Alto Araguaia/MT 

objetivando a oitiva do policial militar Helio Rocha da Silva. Oficie-se 
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requisitando a presença do policial militar Fabio Guedes Nobre.

 Saem os presentes intimados.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11782 Nr: 727-70.2010.811.0019

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->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: VMP, SLGP, SGP, DGPrpVMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMP"C, EMGP"C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Cláudia Teixeira Borges - 

OAB:11471-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Thaylla 

Kaoany Sena - OAB:23.626//O MT., Vera Lucia Sanches Santos - 

OAB:15.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo os requerentes para retirarem na secretaria o formal de partilha.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9512 Nr: 669-38.2008.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Cunali Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Sergio Augusto Dias Bastos - OAB:SP-157.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono os autos a fim de que intime a parte autora, via correios, ou na 

impossibilidade da entrega do expediente pelos Correios, por mandado de 

intimação/carta precatória, como diligência do juízo, para dar 

prosseguimento ao feito, sobretudo para cumprir o disposto na CNGC-MT, 

artigo 1.210, § 1º e retirar a carta precatória expedida para intimação do 

executado acerca da Penhora e Avaliação, na Comarca de Juara-MT., 

providenciando o recolhimento das guias de custas e taxas judiciárias, 

para remessa via malote digital, praticando o ato que lhe compete, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, 

inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC), nos termos do artigo 1.206, §4º, da CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26516 Nr: 1068-23.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Apareida Baraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME, Fernando Alves da 

Silva, Jezyka Andrea Tonhon Carrasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 Certifico que INTIMO a exequente na pessoa de seus advogados para 

manifestarem no prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31123 Nr: 2364-62.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pedro de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-A, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do despacho a seguir, intimo a parte autora na pessoa de seu 

advogado Dr. Luis Henrique Lopes para manifestação nos autos 

requereno o que de direito, haja vista os cálculos elaborados. 

DespachoVistos em correição.Feito em ordem.Aguarde-se o discurso do 

prazo para as partes se manifestarem sobre o cálculo do crédito 

elaborado pelo Contador Judicial, consoante a retro decisão. Às 

providências.São Felix do Araguaia-MT, 19/01/2018.Janina Cristina de 

Almeida Juíza substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20108 Nr: 1006-62.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiene Pereira Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para fins de readequação de pauta, antecipo a oralidade anteriormente 

designada para o dia 14 de agosto de 2018, às 14h40min. (Horário Oficial 

do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações 

que se fizerem necessárias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43389 Nr: 491-51.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Honorato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micaellei Quetlei Martins da Silva, Vitor Hugo 

Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para, no prazo de 05(cinco) dias especifique as 

provas que deseja produzir, justificando-as, ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36556 Nr: 479-08.2013.811.0017

 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: Herberto Edson Machado Stefani, Teresinha Marlene 

Scheufler Stefani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miro Jesse, Milton Vogel, Onilto Lagares de 

Faria, Marcia Johne Vogel, Orácio Ribeiro da Silva, Marcilon de Tal, Rubens 

Roni Bubans, Adãozinho de Tal, Gilvan de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Scheufler Stefani - 

OAB:57.529-RS, Roger da Silva Corrêa - OAB:41.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12645 Nr: 1465-06.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldecides Milhomem de Cirqueira, Maria Mirtes 

Cirqueira Milhomem, Rubens Alves de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente do resultado do bloqueio de valores de fls. 

108/108v.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62865 Nr: 402-71.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607, Volnei Copetti - OAB:58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, no prazo de 05 

(cinco)dias recolher a diligência do oficial de justiça conforme certidão do 

oficial de justiça: Certifico que, em cumprimento ao mandado de busca e 

apreensão e citação expedido pela Meritíssima Juíza da Vara Única da 

Comarca de Porto Esperidião-MT, referente ao processo 

402-71.2018.811.0098, que aguardo o recolhimento da diligência no valor 

de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) que deverão ser pagos 

através da CPD – Central de Pagamento de Diligência do TJMT, tendo em 

vista que a propriedade rural indicada fica próximo ao Destacamento 

Fortuna. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 1538-40.2017.811.0098

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Aparecido da Cruz, Aparecido 

Anselmo Gerin, José Bianchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:MT/2680, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de EFETUAR a intimação da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, pra manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça: Certifico que em cumprimento ao Mandado 

Carta Precatória oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de São José 

dos Quatro Marcos – MT, extraído dos autos de origem n.° 

1959-62.2007.811.0039, no dia 10/05/2018 NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER COM A PENHORA em virtude das folhas anexas a Carta 

Precatória não possuírem numeração, em razão disso, não ficou claro qual 

bem deveria ser penhorado e avaliado. Motivo pelo qual solicito a 

indicação do bem objeto da penhora. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63204 Nr: 632-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegado de Polícia Judiciária Civil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hudson Maxim Alves Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: claudionor antonio chaves - 

OAB:24537/O, FERNANDA DE LIMA SILVA - OAB:23.978/O, Francis 

Raiane Kischner - OAB:20.615-B

 [...]Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

decretada em desfavor do requerente HUDSON MAXIM ALVES ROSA.Uma 

vez já tendo sido oferecida denúncia em desfavor do acusado nos autos 

da ação penal de código nº 63306, traslade-se cópia das peças 

necessárias à citada ação penal, conforme dispõe o artigo 969, §2º da 

CNGC, e arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe.Notifique-se 

o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se.Porto Esperidião - MT, 22 de 

maio de 2018.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 282-62.2017.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Tiago de Lima Gomes, Diego Neris Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA 

SOARES NEVES - OAB:15818, KLEBER DE SOUZA SILVA - OAB:8002, 

Willian Catarino Soares - OAB:5664

 [...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia para CONDENAR o réu DIEGO NERIS MARTINS, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos artigos 

art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP, por 3 vezes, ; art. 155, caput¸por 1 vez, ; 

art. 155, §4º, IV, do CP, por 2 vezes, ; art. 155, §1º e §4º, I, do CP, por 1 

vez, ; art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do CP, por 1 vez, ; art. 155, §§1º e 4º, I, II 

e IV, do CP ; art. 155, §§1º e 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e; art. 

244-B do ECA, por 7 vezes, bem como para CONDENAR o réu ELVIS 

TIAGO DE LIMA GOMES, devidamente qualificado nos autos, como incurso 

nas sanções dos art. 155, §§1º e 4º, I e IV, do CP; art. 155, §§1º e 4º, I, II 

e IV, do CP; art. 155, §§1º e 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP e; art. 

244-B do ECA, por 3 vezes, ;[...].•RÉU DIEGO NERIS MARTINS[...].- DA 

CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL):[...] ficando o réu 

definitivamente condenado à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 

21 (vinte e um) dias de reclusão e 50 dias-multa, correspondentes a 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.[...].- RÉU 

ELVIS TIAGO DE LIMA GOMES[...].- DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 

DO CÓDIGO PENAL):[...]Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no 

art. 71, caput, do Código Penal (crime continuado), [...]ficando o réu 

definitivamente condenado à pena de 03 (três) anos 08 (oito) meses e 24 

(vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, 

correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos[...].Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade[...]

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50385 Nr: 2656-08.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS VENCE 

TUDO IMP. E EXP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Anese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON BARUFALDI - OAB:7561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação/Intimação. 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56486 Nr: 1036-24.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreazza Francisco da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DE JESES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

das intimações (mandados/Carta/Carta Precatória), se necessário em 

virtude da designação de audiência para a data de 20 de julho de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização da 

audiência preliminar.

Processo código 56098 às 13h00m (MT)

Processo código 53482 às 13h30m (MT)

Processo código 45976 às 14h00m (MT)

Processo código 55921 às 14h30m (MT)

Processo código 48812 às 15h00m (MT)

Processo código 50385 às 15h30m (MT)

Processo código 56742 às 16h00m (MT)

Processo código 50033 às 16h30m (MT)

Processo código 56486 às 17h00m (MT)

Processo código 56835 às 17h30m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56742 Nr: 1115-03.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marise Gartner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR NUNES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

das intimações (mandados/Carta/Carta Precatória), se necessário em 

virtude da designação de audiência para a data de 20 de julho de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização da 

audiência preliminar.

Processo código 56098 às 13h00m (MT)

Processo código 53482 às 13h30m (MT)

Processo código 45976 às 14h00m (MT)

Processo código 55921 às 14h30m (MT)

Processo código 48812 às 15h00m (MT)

Processo código 50385 às 15h30m (MT)

Processo código 56742 às 16h00m (MT)

Processo código 50033 às 16h30m (MT)

Processo código 56486 às 17h00m (MT)

Processo código 56835 às 17h30m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56835 Nr: 1142-83.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

das intimações (mandados/Carta/Carta Precatória), se necessário em 

virtude da designação de audiência para a data de 20 de julho de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização da 

audiência preliminar.

Processo código 56098 às 13h00m (MT)

Processo código 53482 às 13h30m (MT)

Processo código 45976 às 14h00m (MT)

Processo código 55921 às 14h30m (MT)

Processo código 48812 às 15h00m (MT)

Processo código 50385 às 15h30m (MT)

Processo código 56742 às 16h00m (MT)

Processo código 50033 às 16h30m (MT)

Processo código 56486 às 17h00m (MT)

Processo código 56835 às 17h30m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 2515-86.2017.811.0080

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono os feitos abaixo ao setor de expedição visando a confecção 

das intimações (mandados/Carta/Carta Precatória), se necessário em 

virtude da designação de audiência para a data de 20 de julho de 2018, 

consigno seus respectivos códigos e horários para realização da 

audiência preliminar.

Processo código 56098 às 13h00m (MT)

Processo código 53482 às 13h30m (MT)

Processo código 45976 às 14h00m (MT)

Processo código 55921 às 14h30m (MT)

Processo código 48812 às 15h00m (MT)

Processo código 50385 às 15h30m (MT)

Processo código 56742 às 16h00m (MT)

Processo código 50033 às 16h30m (MT)

Processo código 56486 às 17h00m (MT)

Processo código 56835 às 17h30m (MT)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57185 Nr: 1300-41.2018.811.0080

 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: HFD, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DE FREITAS - 

OAB:15.570/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que traga aos autos a Certidão de Casamento, para que 

seja expedido o Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41448 Nr: 1191-95.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2008/CGJ, impulsiono o presente feito à 

Suspensão do Processo pelo prazo de 120 (cento e vinte)dias. Devendo 

eventual decurso ser certificado, devendo a parte autora ser intimada 

para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e citação (Obs.: Dois atos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48637 Nr: 1810-88.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que proceda com o recolhimento da complementação da 

diligência desta Oficial de Justiça no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais) que deverá ser depositado por meio de guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/tt/guia/diligencia/deposito, indicando a oficial 

de justiça Elisandra Nacleria Cerutti, para recebimento dos valores, tudo 

conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49302 Nr: 2227-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a Parte Autora, via DJE, na pessoa de seu 

advogado, para que se manifeste acerca da certidão da Sra. Oficial de 

Justiça, bem como para que proceda com o recolhimento da 

complementação da diligência desta Oficial de Justiça no valor de R$ 

900,00 (novecentos reais) que deverá ser depositado por meio de guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/tt/guia/diligencia/deposito, indicando a oficial 

de justiça Criciele Daiane Klosinski, para recebimento dos valores, tudo 

conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32680 Nr: 1133-03.2013.811.0079

 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: Espólio de Ernani José Granemann Drissen, Marlene 

França Drissen, Norly Granemann Drissen, Maria Julia Granemann 

Auersvald, Marli Terezinha Drissen, Leonidas Carneiro Auersvald, Espolio 

de Alaide Drissen Goetten, Neivair Aparecida Granemann Goetten de 

Vergilio, Wiliam Vergilio, Neurilene de Cassia Granemann Goetten de 

Oliveira, José Eloi Dias de Oliveira, Neureci Goreti Granemann Goetten 

Rodrigues, Iolando da Silva Rodrigues, Neidirlene Maria Granemann 

Goetten, ADÃO VELCI BONATTO, Ailton José Granemann Goetten, Neuza 

de Fátima Carlim Goetten, Aloisio Fernando Granemann Goetten, Sueli Silva 

Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ, Gisele 

Rodrigues Sanchez, EDSON ROGÉRIO PAPESSO, SOCIEDADE AGRO 

PECUARIA SÃO CARLOS LTDA, SOCIEDADE AGRICOLA SANTA ADELIA 

S/S, Sergio Luis Papesso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides batista de Lima Neto - 

OAB:OAB/MT 7.525, Luis Paulo Delorme - OAB:MT/ 12.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - 

OAB:MT0003052A, JOSÉ PAULO BARBOSA - OAB:185.984, SIMONE 

CRISTINA PAPESSO - OAB:151195

 DELIBERAÇÕESA seguir, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: Vistos. 

A parte autora não arrolou testemunhas; 2) O requerido Agropecuária 

Sant Adélia e São Carlos desiste de produção de prova testemunhal, 

ressalvada a oitiva das 4 testemunhas ouvidas na data de hoje (Wiser, 

João Irineu, Athur e Carlos); 3) Os requeridos Sérgio e Edson desistem 

das testemunhas Caio Augusto e Mansur, ressalva o falecimento de 

Quintino Costa e requer a apreciação do Juízo a respeito de sua 

declaração em vida; 4) Os réus Paulo Jacinto e esposa Gisele arrolaram 6 

testemunhas (Wiser já foi ouvido, Ivoneida; Benoni e Flora serão ouvidas 

mediante expedição de carta precatória a Goiânia – GO).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52087 Nr: 3521-34.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rezende Martins, Espólio de Hercolis 

Martins, LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 793,00(setecentos e noventa e três reais) mediante Guia a ser 

r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 15, juntada em 21/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48605 Nr: 1922-60.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CARLOS GUILHERME, ANA LUCIA 

MOREIRA GUILHERME

 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 do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 498,00(quatrocentos e noventa e oito reais) mediante Guia a 

s e r  r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 18, juntada em 18/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52719 Nr: 3804-57.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA, OTAVIO DA SILVA REGO, 

Romário Gomes de Brito, Raimundo Alves Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulsiono o feito para intimar o patrono dos réus Romário/Otávio (fls. 

169/173), para apresentar a procuração ad judicia, no prazo de 10 dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53053 Nr: 212-68.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA ANDRADES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulsiono o feito para INTIMAR o PATRONO DO RÉU da designação 

(referência 52) de audiência de instrução, interrogatório e julgamento para 

o dia 28 de maio de 2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso), devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado 

após a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, 

sendo as alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36087 Nr: 2645-84.2014.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Conde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA, Ricardo José Kulevicz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652, Rosane Aparecida Kulevicz - OAB:OAB/MT 

20.576-O, STELLA HAIDAR ARBID - OAB:10931

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte embargada da decisão 

proferida em 16/03/2018, ref. 42, cujo teor segue abaixo transcrito, tendo 

em vista que na públicação não constou o nome do patrono 

substabelecido conforme petição de ref. 38.

DECISÃO: "Vistos em correição. Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do 

Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo. Com relação aos argumentos jurídicos 

trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação 

vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos 

litigantes, e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Int."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 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:

 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 ao Juizo se a parte autora comparecerá no dia da audiência 

(ref. 29)independentemente de intimação ou necessitará de expedição de 

mandado de intimação para tal; no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56925 Nr: 1851-24.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Aparecida Soares da Silva Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, José 

Alves de Andrades

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laís Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 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.: 56882 Nr: 1840-92.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eva Lara Alves de Sousa - 

OAB:OAB/GO 37.291, Jane Swertes Salgado - OAB:OAB/GO 36.434

 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.: 56853 Nr: 1833-03.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz sergio Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL COLOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CARGNELUTI PIT - 

OAB:11842

 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.: 43647 Nr: 1585-08.2016.811.0079

 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: ZILDA RIBEIRO GONÇALVES

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 46.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41953 Nr: 861-04.2016.811.0079

 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
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 PARTE AUTORA: MARIA DA PAZ FERNANDES

 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:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 44.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39258 Nr: 1459-89.2015.811.0079

 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: Cizernandes Zifirino de Cena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ref. 36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44723 Nr: 2121-19.2016.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO TRÊS 

FRONTEIRAS - SICOOB TRÊS FRONTEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA, SONIA 

MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER ROTTA - OAB:57610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Jambiski Pinto 

dos Santos - OAB:OAB/PR 31.694, Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Portanto, INDEFIRO os pedidos formulados pelo Executado, devendo ser 

levado a leilão toda a área penhorada e avaliada, com o valor de R$ 

7.300.224,50 (...). Com base no artigo 730 do CPC, determino a realização 

de leilão público para alienação do bem penhorado, assim descrito 

resumidamente: “: “Um imóvel rural descrito e registrado sob a matrícula 

nº. 1.367, do Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, denominado 

“Fazenda Macucos I”.Nos termos do artigo 883 do NCPC, NOMEIO para o 

encargo os leiloeiros Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Pública Oficial 

matriculada na Junta Comercial/MT sob o nº 22 e Joabe Balbino da Silva, 

Leiloeiro Público Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob o nº 29 e 

matriculado junto a FAMATO como leiloeiro rural sob o nº. 67/2003, os 

quais deverão ser intimados da nomeação e das condições das praças, 

inclusive os deveres contidos no art. 884 do CPC, bem como para que 

disponibilizem as datas para a realização da primeira e segunda praça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Arbitro a comissão dos Leiloeiros em 5% (cinco 

por cento) do valor do lanço vencedor. O pagamento será à vista, em 

dinheiro ou depósito bancário em até 24 horas. Não paga nesse prazo a 

integralidade do lanço, será perdida a caução em favor do Exequente (art. 

897 do NCPC), como indenização pelo retardamento do leilão, que deverá 

ser refeito, podendo, se for o caso.O Leilão será eletrônico e presencial, 

nos termos do artigo 882 e 879, inciso II, ambos do NCPC, a fim de garantir 

a ampla publicidade, e, por conseguinte, maiores chances de êxito na 

alienação.Caso reste suspenso o leilão em decorrência de pagamento ou 

parcelamento, responderá o executado pelas despesas dos Leiloeiros, 

que arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da avaliação.O lance mínimo 

no leilão de imóveis em qualquer das datas será de 70% (setenta por 

cento) da avaliação (art. 891 do NCPC).O pagamento poderá ser 

parcelado, caso o interessado em adquirir o bem penhorado apresente 

pedido por escrito, nos termos do artigo 895 do NCPC. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52981 Nr: 169-34.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Virissimo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória para o fim de 

CONDENAR o acusado VALDEIR VERÍSSIMO OLIVEIRA, já qualificado nos 

autos, dando-o como incurso no artigo 157, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 

“h”, c.c. artigo 329, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do 

Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 46499 Nr: 818-33.2017.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmondes Sebastião Tomain, LUCIANA REGINA 

REZENDE TOMAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA., José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA 

- OAB:8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DA COSTA NUNES - 

OAB:OAB/GO 11260

 1) RECEBO os presentes embargos de terceiros e INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.2) APENSE-SE os presentes embargos de terceiro aos autos 

principais mencionados nº 700-57.2017.811.0079 (Código 46306).3) 

TRANSLADE cópia dessa decisão aos autos principais mencionados ( 

Código 46360).Deixo de designar audiência de conciliação, pois além de 

não requerido pelos embargantes, não vislumbro ser imprescindível para o 

desate da contenda, privilegiando assim a princípio da celeridade e da 

economia processual. Além do mais, a conciliação é um ato de liberalidade 

das partes, podendo inclusive se aperfeiçoar fora dos autos.4) Por isso, 

CITEM-SE os embargados para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob as 

advertências legais, apresentarem contestação aos embargos opostos, 

nos termos do artigos 679 e 677, § 3º do CPC.Por derradeiro, defiro o 

pedido de parcelamento das custas e taxas judiciárias iniciais em 6 (seis) 

parcelas mensais, iguais e sucessivas, diante da impossibilidade da parte 

autora em arcar com o valor integral de pronto. Cumpre aos embargantes 

recolherem o valor da primeira parcela em 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.Ribeirão 

Cascalheira/MT, 27/03/2017.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31562 Nr: 1703-23.2012.811.0079

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NAPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, MADLS, DROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:1) DESTITUIR 

ANTÔNIO SOARES do poder familiar que detém em relação à adolescente 

Daykirim Rosian Oliveira Soares;2) RECONHECER a extinção do poder 

familiar de MARIA APARECIDA DE LIMA SOARES (falecida);3) CONCEDER 

A ADOÇÃO da adolescente Daykirim Rosian Oliveira Soares à Requerente 

Nayara Andréa Peu da Silva, com fundamento nos artigos 6º, 43 e 166, 

todos da Lei 8.069/90;Expeçam-se os mandados para cancelamento 

relativo à certidão de nascimento juntada aos autos, e para novo assento 

inscrevendo-se esta sentença no Cartório de Registro Civil competente, 

registrando-se a criança com o nome DAYKIRIM ROSIAN OLIVEIRA 

SOARES, filha de NAYARA ANDRÉA PEU DA SILVA, sendo avós 

maternos Dilma Maria Peu da Silva e Naior Peu da Silva, mantendo-se os 

demais dados do registro de nascimento.Consigne-se em ambos os 

mandados a proibição de salvo autorização expressa desse Juízo, de se 

fornecer a quem quer que seja, informações ou certidões desses 

mandados bem assim de suas origens.P.R.I.C.
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 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, complemente o valor de 

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.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

selecionando bairro: "Cidade de Bom Jesus do Araguaia", 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.: 45402 Nr: 212-05.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALCANTARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 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 informa o atual endereço da parte requerida, tendo em vista que o 

endereço informado na petição juntada em 26/04/2018, ref. 46 é o mesmo 

constante da inicial e do mandado de ref. 35.

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 26/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART, MMª. JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

R E S O L V E:

I – Determinar nos termos do artigo 19 do Provimento 005/2008/CM, a 

instauração de Sindicância Disciplinar para apurar infração funcional 

imputado ao servidor João Batista Nascimento, Técnico Judiciário nomeado 

para exercer a função de confiança de Gestor Judiciário Substituto, 

matricula 8874, posto que a ele é atribuída conduta delituosa.

II – Constituir Comissão Especial de Sindicância Disciplinar Administrativo, 

composta pelos servidores: Silvana Regina Carreiro – Técnica Judiciária, 

matricula 4070; Aparecida das Dores Gomes de Almeida - Técnica 

Judiciária, matricula 8911 e Delmar Zanol Técnico Judiciário, matricula 

8869, para sob a presidência do primeiro, dar cumprimento ao item 

procedente.

III – Deliberar que nos termos do artigo 25 do Provimento n. 005/2008/CM, 

quando da realização de Atos Processuais ou diligências deliberadas em 

reuniões serão dispensados das respectivas atividades regulares e 

poderão reportar-se diretamente aos demais órgãoes da Administração 

Pública em diligência necessária a instrução processual.

Dê-se ciência. Publique-se e cumpra-se.

Rio Branco/MT, 17 de maio de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart. Juíza Substituta e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 27/2018

A Excelentíssima Senhora Doutora Daiene Vaz Carvalho Goulart, MMª. 

Juíza Substituta e Diretor do Foro da Comarca de Rio Branco, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 17, de 13 de dezembro de 1983, Rio 

Branco/MT, que declara feriado Municipal o dia 22 de maio, data da 

fundação do atual Município de Rio Branco/MT.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 01/2018 de 02 de janeiro de 2018 

que divulga os dias de Feriados Nacional, Estadual, Municipal do ano de 

2018.

RESOLVE:

I – SUSPENDER, o expediente no Fórum Judicial, Extrajudicial e Juizado 

Especial no dia 22/05/2018 (terça-feira), feriado municipal.

II - Em virtude do feriado municipal no dia 22/05/2018 (terça feira) 

DECRETO ponto facultativo no dia 21/05/2018 (segunda feira).

III – PRORROGAR os prazos processuais que se encerram nas referidas 

datas, para o próximo dia útil subseqüente.

IV – Nas serventias do Foro e nos Cartórios de Registro de Pessoas 

Naturais e de Registro de Imóveis, deverá permanecer um funcionário de 

plantão nesses dias.

V – P. R. Cumpra-se, remetendo cópia a Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça.

Rio Branco/MT, 16 de maio de 2018.

Daiene Vaz Carvalho Goulart. Juíza Substituta e Diretora do Foro 

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13358 Nr: 20-66.2011.811.0052

 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: Interligação Elétrica do Madeira S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naur Celestino Tedeschi, Dolores Garcia 

Tedeschi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:MT - 

2.935-A, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:OAB/MT 3.057

 Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do 

autor, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, ratifico a liminar outrora deferida (fl. 148), para 

CONDENAR a parte autora em realizar o pagamento da indenização no 

montante de R$ 259.004,95 (duzentos e cinquenta e nove mil quatro reais 

e noventa e cinco centavos) para os requeridos.No que tange aos 

honorários advocatícios, em se tratando de servidão administrativa, assim 

como nos casos de desapropriação, devem se submeter ao art. 27, § 1º, 

do Decreto-lei nº 3.365 /41, determinando sua fixação em entre 0,5% e 5% 

do valor da diferença entre a oferta inicial e a indenização.No que tange 

ao termo inicial da correção monetária (data da elaboração do laudo 

pericial – Súmula 75/TRF) e a incidência dos juros compensatórios (12% 

ao ano, a partir da data da imissão na posse, calculados sobre a diferença 

entre 80% do valor oferecido pela autora ,conforme artigo 15-A do 

Decreto Lei 3365/41 e Sumula nº 408 do STJ).P.R.I.C. Após o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31518 Nr: 1379-17.2012.811.0052

 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: Adilson Batista da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan de Souza Bispo, Bruna Rosa Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Candido de 

Carvalho Barbosa Lima - OAB:16.646 MT, Monise Fontes Barreto - 

OAB:7882/MT

 Vistos em correição. Trata-se de Ação de Desobstrução de Estrada c.c. 
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Reintegração de Posse de Servidão de Passagem com Pedido de Tutela 

Antecipada, proposta por ADILSON BATISTA SILVEIRA em desfavor de 

IVAN DE SOUZA BISPO e BRUNA ROSA BISPO. Destaco ainda que o 

simples fato de o requerente ter falecido, não implica cassação da liminar 

deferida, de modo que seus efeitos continuam válidos para as partes, em 

especial para o polo ativo (Espólio ADILSON BATISTA SILVEIRA), 

beneficiando imediatamente aos herdeiros, conforme estipula o princípio 

de saisine, insculpido no art. 1784, do Cód. Civil. Não existindo qualquer 

modificação relevante da situação de fato, DEFIRO o reforço da liminar já 

concedida às fls. 53/55vº, determinando que os requeridos desobstruam, 

imediatamente, a estrada objeto desta ação, removendo quaisquer 

obstáculos que impeçam a passagem, no prazo de 24 (vinte quatro 

horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil) reais, a partir de seu 

descumprimento. EXPEÇA-SE o competente Mandado. Por outro lado, ante 

aos fundamentos expostos, INDEFIRO o pedido de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, formulado pela parte requerida à fl. 249/vº. Em 

face do teor dos documentos de fls. 253/254, PROCEDA A SECRETARIA à 

retificação do polo ativo anotando que o Espólio de Adilson Batista Silveira 

é representado pelo inventariante Wilson Batista da Silveira, na capa dos 

autos e no sistema Apolo. Tendo em vista que o mandato cessa com a 

morte da pessoa outorgante (art. 682, II, do CC), INTIME-SE, pessoalmente, 

o inventariante para que regularize a representação processual do 

Espólio, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, conforme determina o art. 76, §1º, I, do CPC. 

Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação, RETORNEM-SE os 

autos conclusos para a prolação da sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10139 Nr: 1397-77.2008.811.0052

 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: Espolio de Estéfano Virage Simon, Voleidi Fidelis Simon, 

Walter Fernandes Fidélis, Maria da Conceição Cardoso Leal Fernandes 

Fidelis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Donizete Tonholi, Silverlei Tonioli, 

Dilma Aparecida Tonioli, Cartório de Registro de Imóveis de 1º Ofício da 

Comarca de Rio Branco/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter Fernandes Fidelis - 

OAB:2385-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A, Ryoyu Hayashi - OAB:MT - 1.809-A

 Vistos em correição.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 279/280 foi noticiado o falecimento 

do autor Estefano Virage Simon. A referida petição esclarece que, após o 

encerramento do processo de inventário, o imóvel que é objeto da ação foi 

herdado por Roberto Fidelis Simon e Renato Fidelis Simon. Assim, 

requereu-se a substituição processual, juntando-se aos autos a escritura 

de inventário elaborado pelo 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de 

Cáceres-MT.

 Intimada a se manifestar a parte ré declarou às fls. 338/339 não se opor a 

substituição processual.

Em continuidade, foi determinada a suspensão do trâmite processual, em 

virtude da notícia de falecimento de Walter Fernandes Fidelis.

Na sequência, o espólio de Walter Fernandes Fidelis se manifestou às fls. 

354/356, apresentando o termo de inventariante assumido por Maria da 

Conceição Cardoso Leal Fernandes Fidelis.

De outra banda, observo que em 02.09.2014 (fl. 331/vº) foi determinada a 

intimação das partes para especificaram as provas que pretendiam 

produzir.

A parte ré requereu às fls. 332/333, tempestivamente, a produção de 

prova oral, consistente em depoimento pessoal dos autores e de 

testemunhas.

Ao passo que a parte autora se pronunciou à fl. 337, intempestivamente, 

pretendendo a produção da prova pericial, bem como depoimento pessoal 

dos réus.

Ante ao exposto DETERMNO:

1) PROCEDA A SECRETARIA à retificação do polo ativo substituindo o 

autor Estefano Virage Simon por seus herdeiros Roberto Fidelis Simon e 

Renato Fidelis Simon, bem como anotando que o espólio de Walter 

Fernandes Fidelis é representado pela inventariante Maria da Conceição 

Cardoso Leal Fernandes Fidelis, na capa dos autos e no sistema Apolo.

2) INDEFIRO o pedido de prova pericial formulado pela parte autora, em 

virtude da preclusão temporal, e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

para o dia 02/08/2018, às 14h, devendo as partes observar o disposto no 

artigo 455 do CPC/2015, bem como deve ser considerada a intimação para 

fins de depoimento pessoal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38108 Nr: 1195-56.2015.811.0052

 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: Dionata Junior da Silva Souza, Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, num juízo de cognição sumária, CONCEDO a 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO ao INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que implante o benefício de 

prestação continuada, limitado ao prazo de 24 (vinte e quatro meses), uma 

vez que o artigo 21 da Lei 8.742/93, exige revisão a cada 02 (dois) anos 

para avaliação da continuidade das condições que lhe deram 

origem.Ademais, verifico que a parte autora é menor incapaz e até a 

presente data o feito não foi remetido ao Ministério Público para 

manifestação.Dessa forma DETERMINO:1)Oficie-se à GERÊNCIA 

EXECUTIVA DO INSS, remetendo as cópias dos documentos necessários 

para implantação do BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA;2)DÊ-SE 

VISTAS ao Ministério Público;3)INTIMEM-SE as partes desta decisão, bem 

como para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes será 

e n c e r r a d a  a  i n s t r u ç ã o  p r o b a t ó r i a ; 4 ) A p ó s ,  v o l t e m - m e 

CONCLUSOS.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31637 Nr: 96-22.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rubens Barbosa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47695 Nr: 2815-35.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KFdS, 

KFA, Neli Fri Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiane Ferreira Alves, Osmiudo Reis de 

Souza Silva, Jefferson Marques Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Certifico e dou fé que em cumprimento a r. decisão de ref. 45, designei 

audiência de conciliação para a data de 18 de agosto de 2018, às 

14h30min.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 1039-34.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rosivaldo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Vistos em correição.

Em tempo e considerando a necessidade de readequação da pauta, 

redesigno a audiência outrora aprazada para o dia 30 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 15H45MIN, devendo as partes serem intimadas nos termos da 

última decisão exarada.

 Tendo em vista a desvinculação do douto causídio anteriormente 

nomeado, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45965 Nr: 1879-10.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdOS, GdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 1879-10.2017.811.0052 – Código 45965

Vistos em correição.

Acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público em audiência (ref. 

62), e HOMOLOGO POR SENTENÇA a remissão como forma de exclusão 

do processo, concedida às adolescentes G. de O. S. e T. R. de O. S., para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fundamento no art. 126 

c/c art. 181, § 1°, do ECA.

Nos moldes do artigo 101, inc. IV, do ECA, DETERMINO a inclusão das 

adolescentes em serviços e programas oficiais ou comunitários de 

proteção, apoio e promoção da família constantes nesta comarca, na 

cidade de Lambari D’Oeste/MT.

OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Assistência Social de Lambari 

D’Oeste/MT, por meio de seu representante, para inserção das 

adolescentes, NO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ DIAS) após a notificação. 

Saliento que a secretaria deverá comunicar a inclusão das adolescentes a 

este Juízo.

Ademais, INTIMEM-SE as adolescentes e seus genitores a comparecer na 

aludida secretaria, de feitio que seja dado inicio ao cumprimento das 

condições impostas.

 Finalmente, em atenção aos serviços prestados neste processo pelo 

defensor dativo AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT 21.378, 

ARBITRO os honorários advocatícios, de acordo com a tabela da OAB/MT 

– fev 2018, em 07 URH – R$ 6.275,55 (seis mil duzentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta e cinco centavos), com expedição imediata de certidão.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Transitado em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35725 Nr: 282-74.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Witer Farias Paelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 282-74.2015.811.0052 – Código: 35725

DESPACHO

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Diante da certidão de ref. 201, cumpra-se a parte final da decisão de ref. 

199, abrindo-se VISTA ao MPE e posteriormente à defesa, para 

apresentação de Memoriais Finais no prazo de 05 (cinco) dias

CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32941 Nr: 1387-57.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Amaro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

Diante da manifestação Ministerial de fls. 112/115, e considerando que a 

audiência de instrução em continuação não se realizou tendo em vista a 

ausência justificada da Promotora de Justiça, REDESIGNO a solenidade 

outrora aprazada para o dia 23 DE MAIO DE 2018 ÀS 14H00MIN, quando 

se procederá a inquirição da testemunha LUCINALDO INACIO DE 

OLIVEIRA.

 CIÊNCIA AO MPE.

 INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Processo: 

1000036-56.2018.8.11.0052. REQUERENTE: JOSE GUIDINI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Dispensado 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Rejeito a preliminar 

de incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. Passo a analisar o mérito da demanda. O 

Reclamante alega na petição inicial: - que é titular da unidade consumidora 

nº 6/455471-3, e que após troca do relógio medidor, foi gerado faturas 

excedente totalizando o valor de R$ 873,00; - alega que a cobrança 

indevida gerou danos morais e requer a restituição do valor cobrado 

indevidamente em dobro. A Reclamada, em sua defesa, alega: - que as 

fatura foram emitidas em razão de constatação de irregularidade na 

unidade consumidora 455471, afirmando que houve notificação da 

reclamante e afirmou que houve termo de ocorrência de inspeção e ainda 

aduz que houve registro fotográfico. Contudo não juntou aos autos os 

documentos citados na peça contestatória. No caso, tratando-se de 

relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 
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processual. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada não comprovou 

a ocorrência de irregularidade na unidade consumidora, não juntou Termo 

de Ocorrência e Inspeção e registro fotográfico das irregularidades 

existente no local. Desta feita, verifica-se que a documentação e as 

assertivas apresentadas demonstram que a cobrança é indevida, posto 

que não foi apresentada justificativa plausível para a cobrança constante 

nas referidas faturas. Contudo, o reclamante não juntou aos autos 

comprovante de pagamento das 6 (seis) faturas, no valor de R$ 145,50 

(Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), não havendo que 

se falar em restituição do valor. Quanto ao dano moral, em si mesmo, não 

há que se falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou o 

desconforto e a indignação do Reclamante, e este restou comprovado. E 

provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, em regra, 

considera-se o dano in re ipsa. O pedido contraposto formulado pela 

Reclamada não merece prosperar, tendo em vista que restou provada a 

cobrança indevida das faturas em debate. Ante o exposto, despiciendas 

considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela 

parcial PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para: Declara a inexistência do 

débito discutido no valor de R$ 873,00 (Oitocentos e Setenta de Três 

Reais); CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por dano 

moral à Reclamante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao 

MM. Juíza Togada para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-67.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 23 de maio de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/07/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000184-67.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-52.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 23 de maio de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/07/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000185-52.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 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, (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

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71929 Nr: 782-35.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO PEDRO DA SILVA, Filiação: 

Eugênia Pedro da Silva e Juarez Gomes da Silva, data de nascimento: 

28/02/1998, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), borracheiro, 

Telefone 65-9 9671-9062. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atravé 

do Promotor de Justiça atuante nesta Comarca, denunciou o Réu Diego 

Pedro da Silva com incurso no artigo, 129, § 9°, do Código Penal, na forma 

de artigo 7°, inciso I, da Lei n°. 11.340/2006, Conta no Inquérito Policial que 

no dia 13/03/2017, por volta das 11hrs, na residência do denunciado, sito 

Rodovia BR 163/364, Bairro Alto, nos fundos da borracharia do Léo, no 

município de Rosário Oeste-MT, o denunciado no âmbito das relações 

domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Michaelly 

Silva de Almeida, sua namorada, mediante enforcamento, conforme termo 

de declaração de fls. 06/v.

Despacho: Vistos e etc...Considerando que o MP não localizou o endereço 

do réu, defiro a citação por edital.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, Fagner Camargo 

Sampaio , digitei.

Rosário Oeste, 12 de janeiro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78664 Nr: 4347-07.2017.811.0032
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Ferreira Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais), referente ao cumprimento do 

mandado em lugares diversos e por várias vezes, a ser ser recolhido 

através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77254 Nr: 3677-66.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Streg, Jurandir Joaquim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Teixiera 

Boreges - OAB:MT 11.471-A

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 23 

de maio de 2018 às 17h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76397 Nr: 3196-06.2017.811.0032

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiane Marta Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, INDEFIRO a 

petição inicial e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com arrimo nos artigos 330, III e 485, I, 

ambos do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 03 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62887 Nr: 1745-14.2015.811.0032

 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: Jerônimo Schafer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gabriel Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Marcos Nunes Pereira - 

OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:15829-A

 Vistos.

Diante da apresentação das primeiras declarações, citem-se os herdeiros 

que porventura não tenham representação nos autos, bem assim intime-se 

a Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal e, havendo herdeiro 

incapaz ou ausente, também o Ministério Público, para que se manifestem 

no prazo legal, observando-se o disposto no art. 626 do CPC.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58268 Nr: 2117-94.2014.811.0032

 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: MARIA VITÓRIA NUNES DE OLIVEIRA, Maria Gorett 

Nunes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA - 

OAB:17625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, notadamente os fundamentos 

invocados pela parte requerida em manifestação de ref. 51, tenho que 

deve ser realizado juízo de reconsideração no que se refere ao valor 

arbitrado a título de honorários para realização da perícia. Isso porque, 

além de existir regulamento próprio sobre o tema, constante da Resolução 

n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que limita o teto de tal aot 

em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), não se mostra razoável o 

arbitramento em montante maior que o citado.

Ante o exposto, forte emt tais fundamentos RECONSIDERO a decisão 

anterior, tão somente no que se refere ao valor dos honorários periciais 

para fixá-los no importe de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Intimem-se as partes e o expert para realização do ato.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76594 Nr: 3341-62.2017.811.0032

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDBT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda c/c Pedido de Tutela de 

Urgência, intentada por Marciano Roberto de Souza, no dia 15.09.2017, em 

favor dos filhos menores Gabriela Valentina Terradas de Souza e Luiz 

Roberto Terradas de Souza, em face de Sonia Regina de Brito Terradas.

A inicial foi recebida e determinou-se a realização de estudo psicossocial 

com os envolvidos.

Conforme o estudo social e psicológico (Ref: 15 e 16), os menores 

encontram-se bem e amparados, havendo um vínculo fortalecido entre o 

genitor e os filhos.

Contudo, aportou aos autos (Ref: 19) a informação da existência de uma 

ação de divórcio com pedido de guarda (Cód. 443493) em trâmite perante 

o juízo de Várzea Grande-MT, tendo sido determinada, no dia 21.08.2017, 

a designação de audiência de conciliação entre as partes.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, verifico que o feito comporta extinção 

sem resolução do mérito em virtude da ocorrência de litispendência. Isso 

porque, analisando as informações coligidas aos autos, já há que discute 

o mesmo objeto (Cód. 43493), denotando assim a ocorrência de lide 

pendente.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com arrimo no 
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art. 485, V do Código de Processo Civil.

Com vistas ao princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios que desde já arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da causa, observando-se o art. 98, § 3º do 

CPC, observando-se as disposições atinentes ao benefício da justiça 

gratuita.

Transitado em julgado, arquive-se.

Ciência ao MPE.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72594 Nr: 1158-21.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA BASTOS TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para impulsionar os autos, reuquerendo o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 1787-63.2015.811.0032

 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: Maria Lisboa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:OAB/MT 15097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que não houve intimação da 

parte autora para impugnar a contestação.

Posto isto, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, impugne a 

presente contestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para sanear o feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 1951-28.2015.811.0032

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João de Lacerda Cintra, Francisca Bonina de 

Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haroldo Vasconcelos Cintra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIRA JOANA SANTOS 

COSTA - OAB:15438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63995 Nr: 60-35.2016.811.0032

 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: CATARINA RONDON DA SILVA, ANTONIO DA SILVA 

RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da laudo pericial acostado em ref.32, promovo a remessa dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, com a chegada da cota ministerial, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65299 Nr: 596-46.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Cordeiro Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thamy Daniel Camargo de Araujo, Amparo MT - 

Associação Mútua dos Proprietários de Veículos Automotores de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cordeiro Marcondes 

Gonzaga - OAB:10047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldeyr Lima de Melo - 

OAB:10017, Edivaldo Lima de Melo - OAB:12144, Fabricio Carvalho 

de Santana - OAB:7066

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 12 

de junho de 2018 às 13h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65197 Nr: 567-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Garrido Barbosa, Alan Heleno de 

Souza, Marciano Pelizzeri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Horácio da Silva - 

OAB:MT 4.816

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 18 

de julho de 2018 às 14h45min.

Intime-se.

Comunique-se o juízo deprecante.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 362-64.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinei Marlene Hintz.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:16689

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 12 
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de junho de 2018 às 15h00min.

Intime-se.

Informe ao juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a 

data da designação da audiência.

As providências.

A fim de dar celeridade processual, SERVE A PRESENTE DECISÃO DE 

MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81822 Nr: 1649-91.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSdS, MRSdS(, KRSdS(, TVRSdS(, LRSdS(, KRSdS(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Camargo de 

Anunciação - OAB:19125/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Com efeito, CITE-SE a parte executada no endereço informado nos autos 

para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito 

alimentar em atraso, conforme planilha constante da inicial, incluindo-se as 

parcelas vincendas, comprovando o pagamento das parcelas 

supramencionadas, ou justificando-as, em havendo impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de prisão civil, protesto, além da inscrição no cadastro 

de inadimplentes (art. 528, §1° e §3° do Código de Processo Civil).

Expeça-se ofício ao Instituto de Seguridade Social –INSS, a fim de que seja 

descontado diretamente em folha de pagamento da devedora CLAUDIA 

BOABAID DA SILVA, o valor devido à título de pensão alimentícia.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81763 Nr: 1603-05.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

intentada por NATALINA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA (93 anos), 

visando o reconhecimento da condição de dependente econômica de seu 

filho, ora falecido, Sérgio Pedroso de Almeida Neto, ambos já qualificados 

nos autos.

Inicialmente, determino que o presente processo passe a tramitar como 

prioridade, conforme determina o inciso I, do art. 1048, do CPC.

 À evidência, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, do Código de processo Civil.

 Com efeito, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo 

a petição inicial.

 Defiro o pleito de Gratuidade de Justiça, nos termos do art.98, do CPC.

Promovo a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação na 

condição de custos iuris.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74966 Nr: 2346-49.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 2316-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquino Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimado, o requerido deixou de apresentar manifestação. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81471 Nr: 1399-58.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J K INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUCOES LTDA EPP, Justino Patrocínio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

365,00(trezentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento do 

mandado nomunicipio de Jangada - MT, a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78659 Nr: 4344-52.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Industrial Capital S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Castela, João Ampelio Bettio, Sirlei 

Terezinha Schorofer Bettio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimada, a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar de forma reiterada, para que promova o 

depósito da diligência, conforme ref:5, sob pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81053 Nr: 1098-14.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Armazens Gerais Comércio e 

Representações Ltda, Adir Freo, LUCINETE MARIA DA SILVA FREO, 
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Marlon Cristiano Buss, Carla Cristina Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilson Mendes - 

OAB:OAB/MT 16.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimado, o autor deixou decorrer o prazo sem manifestação. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de devolução da missiva sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78664 Nr: 4347-07.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Ferreira Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59480 Nr: 394-06.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANGADA AGROPASTORIL LTDA, Paulo 

Caíres Lima, Edna Favaretto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora/interessada para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada 

Carta Precatória a ser expedida nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67069 Nr: 1295-37.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA), 

Jorge Emerson Pedroso, VALDICEIA MARIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65263 Nr: 581-77.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJ TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, 

PAIAGUAS COMERCIO E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de 

R$365,00(tresentos e sessenta e cinco reais), referente ao cumprimento 

do mandado na cidade de Jangada -MT, a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73781 Nr: 1857-12.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Machado da Silveira, Luciani Machado da 

Silveira, Francisney Batista Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vademilso Badalotti, Clovis Antonio Cenedese

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:mt 2070, 

Marcelo Coelho - OAB:OAB/MT 5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvadi Rodrigo Chiapetti - 

OAB:OAB/MT 15.331, Jarbas Lindomar Rosa - OAB:OAB/MT 9876, 

Nayara Paulina Fernandes Rosa - OAB:OAB/MG 113.090

 Nos terrmos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55703 Nr: 597-02.2014.811.0032

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Rosa de Moraes - 

OAB:11627/MT, José Geovaldo da Silva - OAB:OAB/MT 6.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:OAB/MS 12.001, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT-8184-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsionio 

os presentes auos com a finalidade de intimar as partes da sentença 

proferida nos autos a seguir resumidamente transcrita: Desta feita, à 

míngua de defesa por parte do embargado, e uma vez que restou 

perfeitamente demonstrada à quitação do débito exequendo, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Dispositivo. Com estas 

considerações, com fundamento no artigo 487, I do CPC, julgo procedente 

a demanda para declarar a ausência de iliquidez do título executivo que 

originou a ação de execução considerando a sua quitação integral 

conforme documento de fls. 34.Isento de custas e despesas processuais, 

em razão da gratuidade da assistência judiciária, cuja benesse defiro 

nesta oportunidade. Condeno o embargado ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa e devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da presente ação. 

Traslade-se cópia da presente decisão aos autos de Código 53863. 

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72524 Nr: 1112-32.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR ANTONIACOMI - ME, MARIO 

CEZAR ANTONIACOMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco exequente, para manifestar sobre a certidão 

do oficial de justiça,b em como requerer o que entendert de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53863 Nr: 1954-51.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS 12.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora da sentença 

proferida nos autos, resumidamente transcrita: ...Sem maiores delongas o 

presente feito comporta julgamento na fase processual em que se 

encontra. Conforme se verifica às fls. 39, o executado no momento de sua 

citação pessoal apresentou comprovante de quitação total do débito 

exequendo. Não bastasse, manejou embargos a execução argumentando 

em apertada síntese que realizou a quitação do débito não havendo razão 

para o prosseguimento da presente demanda em face da perda do objeto, 

haja vista sentença proferida nos autos de código 55703 a qual julgou 

procedente aqueles autos. Assim, vislumbra-se que o feito deve ser 

extinto, tendo em vista a falta de interesse processual. Com efeito, é 

conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em 

que devem estar presentes as condições da ação, ou, mais 

especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o interesse de 

agir deve existir no momento em que a sentença for proferida. Portanto, se 

ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve 

ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se o interesse não existir, 

inicialmente, mas surgir durante o processo, de modo a permanecer, não 

pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código 

de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, em face 

do superveniente desaparecimento do interesse de agir, na forma do art. 

485, VI do Código de Processo Civil/2015. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70265 Nr: 2799-78.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Neves Val Vert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Frederico de 

Figueiredo Castro - OAB:OAB/MS 10.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que citada a executada deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos coma finalidade de intimar o autor para manifestação, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 71929 Nr: 782-35.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO PEDRO DA SILVA, Filiação: 

Eugênia Pedro da Silva e Juarez Gomes da Silva, data de nascimento: 

28/02/1998, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), borracheiro, 

Telefone 65-9 9671-9062. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atravé 

do Promotor de Justiça atuante nesta Comarca, denunciou o Réu Diego 

Pedro da Silva com incurso no artigo, 129, § 9°, do Código Penal, na forma 

de artigo 7°, inciso I, da Lei n°. 11.340/2006, Conta no Inquérito Policial que 

no dia 13/03/2017, por volta das 11hrs, na residência do denunciado, sito 

Rodovia BR 163/364, Bairro Alto, nos fundos da borracharia do Léo, no 

município de Rosário Oeste-MT, o denunciado no âmbito das relações 

domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima Michaelly 

Silva de Almeida, sua namorada, mediante enforcamento, conforme termo 

de declaração de fls. 06/v.

Despacho: Vistos e etc...Considerando que o MP não localizou o endereço 

do réu, defiro a citação por edital.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, Fagner Camargo 

Sampaio , digitei.

Rosário Oeste, 12 de janeiro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65203 Nr: 570-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pery Taborelli da Silva Filho, Reinaldo Ferreira 

de Almeida, Vanessa dos Souza, Shirley Barbosa da Silva Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Joventino Coelho - 

OAB:5950-A/MT, vanderlei chilante - OAB:3533-A

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 04 

de julho de 2018 às 13h45min..

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69374 Nr: 2444-68.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Silverio de Brito Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.

 Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade c/c 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JUDITH SILVERIO DE BRITO 

SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

Recebida a inicial em decisão de Ref.4, ocasião em que fora deferido o 

benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora e indeferida a 

antecipação de tutela.

Devidamente citada, inclusive com carga/remessa dos autos, a autarquia 

federal deixou transcorrer o prazo para apresentação de defesa, 

colacionando aos autos, tão somente, documento de ref.13, razão pela 

qual DECRETO a sua revelia, contudo, verifico não ser hipótese de 

aplicação de seus efeitos, razão pela qual deve o processo prosseguir 

para a fase instrutória.

Impugnação à contestação, em Ref.17.

 Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação.
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Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de 

julho de 2018, às 14h45min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65101 Nr: 525-44.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVANILDO PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenice Martins da Silva, Jessi Costa da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 525-44.2016.811.0032

Código nº 65101

Vara Única

Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c ANULAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO, proposta por JEVANILDO PEREIRA 

MENDES, em face de JESSI COSTA DA SILVA e CLAUDENICE MARTINS 

DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos de fls.06/15.

A inicial foi recebida em ref.4, ocasião em que foi deferido os benefícios 

da gratuidade de justiça ao autor.

Em que pese o requerido Jessi Costa da Silva já ter sido citado na 

presente demanda, constato que a requerida Claudenice Martins da Silva 

ainda não foi citada, conforme se extrai da certidão de ref.10.

Desde já, CITE-SE da requerida Claudenice Martins da Silva, no endereço 

declinado nos autos (ref.17), para que integre a lide. Na sequência, 

promova a sua intimação para que compareça em audiência de 

conciliação, devidamente acompanhada de seu advogado ou defensor 

público.

 Na mesma oportunidade, INTIMEM-SE o autor e o requerido Jessi Costa da 

Silva, para que ambos também compareçam em audiência de conciliação. 

Todos devidamente acompanhados de advogado ou defensor público.

 DETERMINO que a Secretaria desta Vara designe audiência de 

conciliação, conforme pauta da conciliadora.

Ressalto que os requeridos poderão oferecer contestação, por petição, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68338 Nr: 262-17.2014.811.0053

 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: IEDA LOPES DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dargilan Borges Cintra - 

OAB:9.150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:OAB/MT 11550, Eduardo Garcia Pereira da Silva - 

OAB:16.806-A/MT

 Vistos etc.

Ref. 17: Indefiro o pedido da parte Ré de condicionamento do levantamento 

do valor depositado à entrega da documentação pela pare Autora, haja 

vista que os valores em questão foram levantados por meio de alvará, 

conforme ref. 09.

Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran para que seja anotada 

a transferência do veículo, este já foi apreciado e deferido em ref. 04.

 Nada mais tendo sido requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE, COM BAIXA 

NA DISTRIBUIÇÃO.

Às providências.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85838 Nr: 736-46.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Requerente para que emende a inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos cópia 

da sentença, a fim de viabilizar o curso da ação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Considerando que ainda não houve o trânsito em julgado dos autos que 

fixaram os alimentos, DETERMINO o apensamento destes autos aos de n° 

481-25.2017.811.0053 (código: 80128), visando evitar decisões 

contraditórias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83262 Nr: 1877-37.2017.811.0053

 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: JACKELINE ALVES DA SILVA, DOUGLAS CORREA DE 

MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma 

do artigo 487, III, do CPC/2015. Transitada em julgado, certifique-se e 

expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. 

Tendo em vista que não houve conflito de interesses entre as partes, nem 

sucumbência, deve ser afastada a condenação em honorários 

advocatícios.Fixo os honorários advocatícios da Advogada Dativa em 05 

(cinco) URH’s (R$ 4.482,55). Dou esta por publicada com a entrega na 

Escrivania. Dispensado o registro nos termos do provimento nº 

42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das partes, nos termos do item 

5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT, arquivem-se.Ciência ao MP.Intimem-se.Em 

razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se 

cópia da presente decisão como MANDADO/OFICIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85672 Nr: 668-96.2018.811.0053

 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: LDM, CADM, MADM, MVDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMJDM, EdALDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16399

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 08 como emenda da inicial.

Nomeio como inventariante a Requerente Lenira de Melo, filha dos ‘de 

cujus’, nos termos do art. 617, II e parágrafo único, do CPC/2015, que 

prestará compromisso em 5 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 

(vinte) dias subsequentes (art. 620, CPC/2015).

Após, CITEM-SE os herdeiros apontados, nos endereços indicados na 
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exordial, bem como os interessados não representados, se for o caso, e 

interessados ausentes (por edital, com prazo de vinte dias), por fim, 

Fazenda Pública (Nacional, Estadual e Municipal) nos termos do artigo 626 

do CPC/2015, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 dias (art. 629 do CPC/2015), ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634 do 

CPC/2015), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, digam, em 15 

(quinze) dias (artigo 637 do CPC/2015).

Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638 do 

CPC/2015).

Deixo de conceder vista ao Ministério Público Estadual, tendo em vista a 

lide não se amoldar nas hipóteses do art. 178, CPC/2015.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85839 Nr: 737-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente. com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas.

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2018 às 

11:30 horas.

 CITE-SE a parte Requerida, no endereço indicado em ref. 42, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data designada para 

audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando os documentos 

pessoais, com a observância de que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados da audiência, desacompanhado de cópia da petição 

inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu conteúdo a qualquer 

tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado.

 CIÊNCIA ao MP.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85851 Nr: 745-08.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 designo audiência de conciliação para o dia 26/06/2018 às 12:00 horas. 

CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Concedo a 

prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e § 2º 

do Código de Processo Civil.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO.Cumpra-se.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85604 Nr: 639-46.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POWER TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Alberto Marcondes Junior 

- OAB: 145.135/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$2.636,00 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais). Para tanto, a parte 

requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 1868-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE - SICREDI - CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$2.615,61 (dois mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e um 

centavos). Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e 

emitir a guia de complementação de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85332 Nr: 508-71.2018.811.0053

 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: ROZENIL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 
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- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos, aludindo omissão na 

sentença exarada, quanto à verba honorária da eminente Advogada 

dativa.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o Embargante. Efetivamente não houve a previsão judicial 

acerca da verba honorária a que faz jus o patrono do Embargante. Cediço 

que todo trabalho deve ser remunerado. Diante disto, mister sua 

apreciação, e sua procedência.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios opostos por Rosimeire dos Santos Mota, e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO para fixar a verba honorária em benefício do 

Advogado da parte Requerida em 02 (duas) URH’s, considerando a 

elaboração de contestação apresentada.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85695 Nr: 674-06.2018.811.0053

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$1.819,19 (mil oitocentos e dezenove reais e dezenove centavos). Para 

tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a guia de 

complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. Site do 

TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84505 Nr: 164-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR VEIGA MONERÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE LARA PINTO, ERLITA FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes a 

especificar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 

produzir, justificando-as com objetividade, pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74341 Nr: 1794-89.2015.811.0053

 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: ATAIDE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA TALON VIEIRA, LUIZ 

ANTONIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki 

- OAB:9744

 Certifico e dou fé que dou por intimada a advogada, drª Elaine Cristina 

Ogliari Suzuki, OAB/MT 9.744, via DJE, cientificando-a de seu munus, bem 

como das obrigações e restrições constantes da CNGCJ/MT, conforme 

decisão abaixo transcrita:

Vistos em correição.

Ref. 14: NOMEIO aos Requeridos, como defensora dativa, a Dra. Elaine 

Cristina Ogliari Suzuki, OAB/MT 9.744, telefone/celular (65)3054-5030

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 980-09.2017.811.0053

 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: BENEDITA CASSIA PINHEIRO TORTORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B

 Vistos etc.

AGUARDE-SE eventual provocação dos interessados no arquivo 

provisório, dando-se baixa no relatório estatístico.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76402 Nr: 826-25.2016.811.0053

 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: RUBEM MAURO PALMA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE BARÃO DE 

MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Vistos em correição.

 1. Diante do pedido de desistência exarada pela autora à Ref. 13, e atento 

ao disposto no art. 485, §4º do CPC/2015, INTIME-SE a Requerida para que 

manifeste-se.

 2. Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74341 Nr: 1794-89.2015.811.0053

 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: ATAIDE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA TALON VIEIRA, LUIZ 

ANTONIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cristina Ogliari Suzuki 

- OAB:9744

 Vistos em correição.

Ref. 14: NOMEIO aos Requeridos, como defensora dativa, a Dra. Elaine 

Cristina Ogliari Suzuki, OAB/MT 9.744, telefone/celular (65)3054-5030

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81304 Nr: 980-09.2017.811.0053

 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: BENEDITA CASSIA PINHEIRO TORTORELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA BRASIL OESTE DE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedito Márcio Pinheirinho 

Pinheiro - OAB:3.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B

 Vistos etc.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, e designo audiência de 

conciliação para o dia 22/02/2018 às 13:00 horas.

 Intimem-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-11.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIRSON BENEDITO BILIO DE AGUIAR (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 23 de maio de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

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.: 13660 Nr: 1391-80.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECBAUD - OAB:MT-14099, 

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES - OAB:OAB/MT 19946/0

 Autos nº. 1391-80.2006.811.0039.

Código nº. 13660.

Vistos.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu patrono, para que se 

manifeste no prazo legal de 15 (quize) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86367 Nr: 828-66.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 828-66.2018.811.0039.CÓDIGO Nº. 86367.Vistos.ODAIR JOSÉ 

DE JESUS ajuíza a presente Ação de Procedimento Comum em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ......, não havendo se falar em 

carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais, 

inexistindo nulidades a serem declaradas ou irregularidades para 

sanar-se.Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade 

rurícola e, por consectário, se a autora de fato exerceu tais 

atividades.Desta forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase 

instrutória.No que tange à prova testemunhal, cabível ao caso em voga, 

eis porque a defiro.Assim, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09 (nove) de outubro de 2018, às 14h30min. Cientifiquem-se as 

partes, informando-as de que possuem prazo comum de 05 (cinco) dias 

para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão 

torna-se estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, informando-as 

de que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol 

testemunhal, devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 21 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 85981 Nr: 606-98.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIBERUELTO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº. 606-98.2018.811.0039.CÓDIGO Nº. 85981.Vistos......Desta 

forma, declaro o feito saneado, remetendo–o à fase instrutória.No que 

tange à prova testemunhal, cabível ao caso em voga, eis porque a 

defiro.Assim, designo para tanto audiência de instrução e julgamento para 

o dia 09 (nove) de outubro de 2018, às 14h00min. Cientifiquem-se as 

partes de que estas terão o prazo comum de 05 (cinco) dias para pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, sob pena de a decisão torna-se 

estável [art. 357,§1º, CPC].Intimem-se as partes, informando-as de que 

estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar rol 

testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4º e 6º, 

CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC].Na 

impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses 

legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial. Expeça-se o necessário.Intime-se.Cumpra-se.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 21 de março de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65822 Nr: 2235-15.2015.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDM, CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2235-15.2015.811.0039

CÓDIGO Nº 65822
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Vistos.

Considerando certidão de ref. 121, intime-se a parte autora, na pessoa do 

seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias informe novo 

endereço do executado.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 75401 Nr: 179-38.2017.811.0039

 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: UNIVERSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA 

INDÚSTRIA – EXODUS I, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, ROGERIO LOVIZETTO GONÇALVES LEITE - 

OAB:315768

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC], 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade, em consonância com o princípio da celeridade 

processual, intimem as partes para que, caso queiram, apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83951 Nr: 4430-02.2017.811.0039

 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: ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4430-02.2017.811.0039.

Código nº. 83951.

Vistos.

Conforme referência Retro, DETERMINO a intimação da parte requerente, 

na pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83781 Nr: 4355-60.2017.811.0039

 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: PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4355-60.2017.811.0039.

Código nº. 83781.

Vistos.

Conforme referência Retro, DETERMINO a intimação da parte requerente, 

na pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 81383 Nr: 3097-15.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAIL DO CARMO ROCHA, MATEUS DOS 

SANTOS VALERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 DELIBERAÇÕES

Pelo M.M. Juiz foi proferido o seguinte: “Visto e bem examinado.

Tendo em vista a ausência da douta Defensora Pública, conforme ofício 

em anexo, NOMEIO o/a Douto(a) Advogado(a) OTÁVIO SIMPLICIO KUHN, 

OAB/MT 14238/0 para o ato, o qual desempenhara tal múnus público, por 

força da disposição estanque do artigo 22 e seguintes do Estatuto e 

Código de Ética da ilustre OAB. Desde já, diante dos trabalhos 

desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando 

em consideração o momento processual em questão arbitro a titulo de 

honorários advocatícios 01 (um) URH, a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se certidão em favor do referido causídico, contendo o 

valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso.

Atendida e finalidade da deprecata e não sendo necessárias diligências 

outras, foi encerrado o ato, e DETERMINO que a devolva à origem com as 

homenagens cautelas e baixas.

Saem intimados. Cumpra. Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, o MM. Juiz, determinou o encerramento. 

Eu, Fábio de Jesus Quintiliano (Estagiário) digitei, sendo que que vai 

assinado pelos presentes.

Juiz de Direito

Promotor(a) de Justiça

 Advogado(a)

Réu(s)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 966 Nr: 10-52.1997.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. BORDIN, ANTÔNIO CARLOS GOMES 

GORDO, NORIVAL LESSI, MAURÍCIO DE CÂNDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY 

- OAB:MT-6.572, MARCELA MEIRELLES NEVES - OAB:MT 5643, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:20098/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 10-52.1997.811.0039

CÓDIGO 966

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pelo exequente, pugnando pela concessão 

de impedimento de circulação do veículo automotor via Renajud em face 

dos executados.

É o necessário.

Decido.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 
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respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, os 

requeridos não fizeram nenhum aceno em direção ao pagamento, 

tampouco o garantiu juízo.

 Pois bem, o sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica através da 

qual, é possível enviar ordens judiciais ao Departamento Nacional de 

Transito, solicitando restrições e impedimentos de veículos automotores.

O Conselho Nacional de Justiça instituiu o Sistema RENAJUD, com vista a 

implementar “Restrições Judiciais de Veículos Automotores”, conforme 

dispõe o art. 2° do respectivo Regulamento:

 “Art. 2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos 

automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM.”

Posto isso, diante da realidade processual, é perfeitamente viável o 

impedimento de circulação do veículo, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens em garantia da execução.

 Sendo assim, DEFIRO o requerimento de impedimento de circulação junto 

ao Sistema RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 19 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 966 Nr: 10-52.1997.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. BORDIN, ANTÔNIO CARLOS GOMES 

GORDO, NORIVAL LESSI, MAURÍCIO DE CÂNDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE CASTRO SANDY 

- OAB:MT-6.572, MARCELA MEIRELLES NEVES - OAB:MT 5643, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:20098/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 10-52.1997.811.0039

CÓDIGO 966

Vistos.

 Tendo em vista o acolhimento do pedido de restrição de veículos 

automotores em nome dos executados via Sistema Renajud, cabe, por 

oportuno, informar:

 1) Não foi encontrado nenhum veículo registrado no CNPJ da Empresa V. 

A. Bordin;

2) Foi inserida Restrição Total (circulação) no veículo C100 DREAN, Placa 

KAB5580, em nome do executado Antonio Carlos Gomes Gordo tendo em 

vista a existência de outras restrições ativas pelo Sistema Renajud 

provenientes de ordens judicias anteriores;

3) Foi inserida Restrição (transferência) no veículo I/FORD FOCUS SE AT 

2.0 S, Placa OVA2712, em nome do executado Norival Lessi, haja vista 

não haver nenhuma restrição anterior grafada em relação ao veículo;

Intimem-se as partes via DJE, devendo ser observado com relação ao 

executado o previsto no art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC no prazo de 10 (dez) 

dias nos moldes do art. 847, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20709 Nr: 916-22.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMOEDA LEILÕES PROMOÇÕES S/C. LTDA., 

ELTON QUEIRÓZ DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 3929-74.2015.811.0039

CÓDIGO 20709

Vistos.

Em atenção à manifestação de fls. retro e, compulsando aos autos, 

verifica-se que na capa dos autos e no Sistema Apolo constam as partes 

integrantes da presente demanda da seguinte forma: Conselho Regional 

de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso (Pólo Ativo) e Almoeda 

Leilões Promoções S/c. LTDA e Elton Queiróz de Freitas (Pólo Passivo).

Ademais, observa-se que em certidões anteriores não constava a 

presença do executado Elton Queiróz de Freitas como parte.

Nesse sentido, certifique-se Sr. Gestor se há alguma 

pendência/incorreção em relação à inclusão das partes na Capa dos 

Autos e no Sistema Apolo para que a próximas publicações e intimações 

sejam realizadas em nome de todas os integrantes da presente lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 18 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17097 Nr: 299-96.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 299-96.2008.811.0039.

CÓDIGO 17097.

Vistos.

 Oficie-se novamente ao Gerente Executivo do INSS para que proceda no 

prazo de 30 (trinta) dias à implantação do benefício concedido em favor da 

parte autora, bem como junte aos autos a respectiva carta de concessão 

ou justifique nos autos o empecilho que esteja impossibilitando a devida 

implantação do benefício concedido nos autos.

Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito, 

no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 24 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15189 Nr: 957-57.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ MIGUEL DOS 

SANTOS, NEUZA MENDES DOS SANTOS, ILDEU MENDES DOS SANTOS, 

CLEUSA ANGELICA DOS SANTOS SOARES, IEDA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 AUTOS Nº 957-57.2007.811.0039

CÓDIGO 15189

Vistos.
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 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos acerca divergência alegada pelo 

executado às fls. 238-239.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 23 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17958 Nr: 1152-08.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1152-08.2008.811.0039

CÓDIGO 17958

Vistos.

 Primeiramente, defiro a juntada de substabelecimento conforme requerido 

às fls. retro.

Ademais, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca divergência alegada pela parte autora 

às fls.175.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 AUTOS Nº 1152-08.2008.811.0039

CÓDIGO 17958

Vistos.

 Primeiramente, defiro a juntada de substabelecimento conforme requerido 

às fls. retro.

Ademais, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se acerca divergência alegada pela parte autora 

às fls.175.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 25 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55689 Nr: 729-38.2014.811.0039

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URME JOSÉ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDENIR PIGÃO MICHÉIAS 

ALVES - OAB:SP 97311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON JUNIOR BOLLOTTI - 

OAB:PROC- FEDERAL

 AUTOS Nº 729-38.20014.811.0039

CÓDIGO 55689

Vistos.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento 

interposto nos autos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 13141 Nr: 864-31.2006.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR JUSTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:MT 11.473-A, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 

8873

 AUTOS Nº. 864-31.2006.811.0039.

CÓDIGO Nº. 13141.

Vistos.

Tendo em vista o pleito juntado aos autos em folhas nº. 453/454, 

DETERMINO a intimação do Sr. Perito para que se manifeste sobre a 

necessidade de adequação do valor pedido ao patamar proposto pelo 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54439 Nr: 2200-26.2013.811.0039

 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: ADEMIR DELFORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE MT - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VINÍCIUS SANTOS - 

OAB:MT 15.464

 Autos nº. 2200-26.2013.811.0039.

Código nº. 54439.

Vistos.

Ciência as partes de retorno dos autos nada requerendo, DETERMINO o 

arquivamento de feito, com as devidas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51016 Nr: 887-64.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL DA GRAÇA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 AUTOS Nº 887-64.2012.811.0039

CÓDIGO 51016

Vistos.

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se nos autos acerca divergência alegada pelo 

executado às fls. 170 e verso.

Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54287 Nr: 2052-15.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA - "DE CUJUS", ELIZA BELA 

GONÇALVES BARBOSA - "DE CUJUS", VALDECIR BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21139 Nr: 1327-65.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUCARE GESTÃO DE EDUCAÇÃO LTDA - 

FACULDADE DE QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2.287-B, FABRICIO LOPES OLIVEIRA - OAB:PROC- 

FEDERAL, SHAIANNE ENGLER DE CARVALHO - OAB:1715193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR WILLAR CORREIA - 

OAB:OAB/GO 12.312, FRANCIELLY APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 21240, GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTE DE CASTRO 

- OAB:OAB/GO 49185, HUGO LEONARDO ZAPONI TEIXEIRA - 

OAB:OAB/DF 33899

 AUTOS Nº. 1327-65.2009.811.0039.

CÓDIGO Nº. 21139.

Vistos.

Cumpra-se a decisão agravada conforme a fls. 284, até que seja efetuado 

o julgamento do agravo de instrumento nos autos pela Instância Superior.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 20376 Nr: 535-14.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA DE FÁTIMA MUSSATO HIPÓLITO

 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. 535-14.2009.811.0039.

Código nº. 20376.

Vistos.

Cuida-se de ação de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Vanilda de 

Fátima Mussato Hipólito, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos 

na inicial.

Alvarás de Autorização de pagamento à fls. 227.

À fls. 230, a parte autora informou que recebeu os valores constantes do 

alvará de levantamento.

Constata-se que os valores a serem levantados nos autos já foram 

devidamente quitados, a medida que se impõe é a extinção do presente 

feito.

É o sucinto relato.

Decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando os valores a 

serem levantados nos autos já foram devidamente quitados a extinção do 

feito é medida que se impõe.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17533 Nr: 675-82.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTÃO CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-E / MT

 AUTOS Nº 675-82.2008.811.0039

CÓDIGO Nº 17533

Vistos.

Defiro o pleito retro, expedindo mandando aos Cartórios de Campo Verde 

e Sapezal (fls. 301) e, o levantamento do valor bloqueado contido na fls. 

307.

Espeça-se o necessário.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 8173 Nr: 801-11.2003.811.0039

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIS APARECIDA FERNANDES-ME, 

AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES, EDNEIS APARECIDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 801-11.2003.811.0039

CÓDIGO Nº 8173

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela exequente, pugnando pela concessão 

de impedimento de circulação do veículo automotor via Renajud em face da 

executada.

É o necessário.

Decido.

De proêmio, nos termos do brocardo jurídico, tempus regit actum, 

respeitando ato jurídico perfeito, analiso o feito de acordo com a novel 

legislação processual.

Embora devidamente intimado e decorrido o prazo para pagamento, o 

requerido não fez nenhum aceno em direção ao pagamento, tampouco o 

garantiu juízo.

 Pois bem, o sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica através da 

qual, é possível enviar ordens judiciais ao Departamento Nacional de 

Transito, solicitando restrições e impedimentos de veículos automotores.

O Conselho Nacional de Justiça instituiu o Sistema RENAJUD, com vista a 

implementar “Restrições Judiciais de Veículos Automotores”, conforme 

dispõe o art. 2° do respectivo Regulamento:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 736 de 755



 “Art. 2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos 

automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM.”

Posto isso, diante da realidade processual, é perfeitamente viável o 

impedimento de circulação do veículo, mormente em face da ausência de 

qualquer aceno direcionado à composição da dívida, bem como 

inexistência de bens em garantia da execução.

 Sendo assim, DEFIRO o requerimento de impedimento de circulação junto 

ao Sistema RENAJUD.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83950 Nr: 4429-17.2017.811.0039

 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: DULCIMAR MAZETE JUSTIMIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4429-17.2017.811.0039.

Código nº. 83950.

Vistos.

Conforme referência Retro, DETERMINO a intimação da parte requerente, 

na pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 84761 Nr: 42-22.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 42-22.2018.811.0039.

Código nº. 84761.

Vistos.

Conforme referência Retro, DETERMINO a intimação da parte requerente, 

na pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 4428-32.2017.811.0039

 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: CLARICE MAZETE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O, MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:OAB/MT 16.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 4428-32.2017.811.0039.

Código nº. 83949.

Vistos.

Conforme referência Retro, DETERMINO a intimação da parte requerente, 

na pessoa de seu representante legal, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17022 Nr: 224-57.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ROZALES RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 224-57.2008.811.0039

Código nº. 17022

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53242 Nr: 1028-49.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GOMIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE 

SEGUROS PRIVADOS E DE CAPITALIZAÇÃO - FENASEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 AUTOS Nº 1028-49.2013.811.0039

CÓDIGO 53242.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Jair Gomides em 

desfavor de Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de 

Capitalização - FENASEG.

Alvarás de Autorização de pagamento à fls. 220.

À fls. 221, a parte autora informou que recebeu os valores constantes do 

alvará de levantamento.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à ref. 220/212, bem como a manifestação da 

autora à fls. 221, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1026324/5/2018 Página 737 de 755



 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51426 Nr: 1315-46.2012.811.0039

 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: EDVALDO NASCIMENTO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:MT- 

12.333

 AUTOS Nº 1315-46.2012.811.0039

CÓDIGO 51426.

Vistos.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Edvaldo 

Nascimento de Matos em desfavor de Seguradora Lider dos Consórcios 

do Seguro Dpvat s/a.

Alvarás de Autorização de pagamento à fls. 211/212.

À fls. 213, a parte autora informou que recebeu os valores constantes do 

alvará de levantamento.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização à ref. 211/212, bem como a manifestação da 

autora à fls. 213, a extinção do feito é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro nos 

termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Ademais, certifique-se o Gestor Judiciário acerca do total cumprimento da 

sentença de fls. 201/202.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de abril de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54036 Nr: 1806-19.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:MT 8 932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/O, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 PROCESSO Nº: 1806-19.2013.811.0039

CÓDIGO: 54036

Vistos.

Considerando que o presente feito foi extinto, conforme sentença de fl. 

421, bem como, tendo em vista a certidão de fl. 470, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.

Intime-se

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 26 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51418 Nr: 1167-64.2010.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEGAIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:13290/MT, Sandro Silvio Cattaneo - OAB:19866-O

 AUTOS Nº 1167-64.2010.811.0039

CÓDIGO 51418

Vistos.

Em que pese o teor da certidão de f. 169, verifico que o reeducando teve 

sua defesa patrocinada nestes autos por vários advogados. Diante disso, 

DETERMINO a intimação de JOSÉ CARLOS PAGAIANI para que constitua 

advogado para representá-lo ou declare a impossibilidade de nomeação.

Vencido o prazo para a apresentação da defesa ou no caso de alegada a 

impossibilidade de nomeação, desde já fica nomeada a Defensoria Pública, 

que deverá ser intimada para manifestar-se nestes autos em favor do 

apenado.

 Cumpra-se.

 Às providências.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77926 Nr: 1257-67.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAILSON DE SOUZA COMÉRCIO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT-20853, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo e a parte requerida, não efeutou 

o pagamento do débito nem nomeou bens para garantir a execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 2833-32.2016.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N.RIBEIRO - 

OAB:12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 2833-32.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 73387.

Vistos.

Considerando a decisão de referência nº. 39 INDEFIRO o pleito de 

referência 43.

Desta feita, intime-se o exequente para promover o devido andamento do 

feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, 

conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em vista que o 

presente feito tramita há mais de 02 (dois) anos sem impulsionamento do 

feito, ademais, não se admite o infindável deslinde do feito.

 Certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 204-27.2012.811.0039
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 AUTOS Nº 207-27.2012.811.0039

CÓDIGO 50380

Vistos.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos. Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à 

transferência do montante depositado nos presentes autos, devidamente 

atualizado, na forma solicitada em requerimento de fl. 385/386 com fulcro 

no art. 450, C.N.G.C/MT.

 Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie o 

Senhor Gestor junto a Conta Única, solicitando a vinculação consoante art. 

451, C.N.G.C/MT.

Junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Comunique-se a parte Exequente ou seu sucessor acerca da expedição 

de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por qualquer meio 

de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C/MT.

Após, intime-se o exequente para que apresente nova planilha atualizada 

do débito, posteriormente, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

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 Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55134 Nr: 274-73.2014.811.0039

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES KLEBER RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, Rodrigo Santos de Carvalho - OAB:18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES KLEBER RODRIGUES 

- OAB:OAB/MT 15.876

 Autos nº. 274-73.2014.811.0039

Código nº. 55134

Vistos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de janeiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51016 Nr: 887-64.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL DA GRAÇA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) RÉU, PARA MANIFESTAR ACERCA 

DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 17958 Nr: 1152-08.2008.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DA CONTADORA QUE HOUVE 

ERRO MATERIAL NO CALCULO DE FLS. 170-V NA PARTE DA MULTA, 

DESTA FORMA, FOI RETIFICADO CALCULO NO VALOR DA MULTA PARA 

166 DIS X 100= R$ 16.600(DEZESIS MIL E SEISCENTOS REAIS)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 21175 Nr: 1360-55.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEÔNCIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADIMILSONLEITE PAESANO - 

OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1360-55.2009.811.0039

CÓDIGO 21175

Vistos.

 Defiro conforme requerido pela parte autora à fl. 237.

Intime-se o INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) com o cálculo 

da RMI do autor, conforme determinado à fl. 232, sob pena da multa, que 

fixo no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o que 

dispõe o art. 774, IV do Código de Processo Civil, “in verbis”.

Art. 774: Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta 

comissiva ou omissiva do executado que:

[...] “Omissis”

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; Parágrafo único. Nos 

casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior 

a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será 

revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do 

processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou 

material. [g.n].

Após, intime-se a parte autora para que requeira o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56195 Nr: 1110-46.2014.811.0039

 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: CICERA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 1110-46.2014.811.0039

CÓDIGO 56195

Vistos.

 Considerando o teor da manifestação retro, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, nos moldes estipulados pela petição mencionada.
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 Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19847 Nr: 13-84.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICO NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOAVENTURA ALVES MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA O. SANTOS 

FERREIRA - OAB:MT 10.765, KAROLINE BANHOS ONTIVEROS - 

OAB:MT 11.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Rico 

Nutrição Animal Ltda. em desfavor de Boaventura Alves Meira.

Indicação de bem à penhora fls. 108/111.

Bem imóvel penhorado fls. 289/294.

Autor requer alienação em leilão fl. 302.

Manifestação de terceiro interessado, possuidor do imóvel penhorado fls. 

306/307.

Acordo celebrado entre as partes fl. 314

Descumprimento de acordo fl. 316.

É o relato.

Tendo em vista que o devedor não cumpriu o acordo celebrado 

integralmente, postergo análise do pleito retro, ademais, dê-se vistas ao 

advogado do terceiro interessado para que se manifeste acerca do que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 12 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25358 Nr: 977-09.2011.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:SP-14.081, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062

 Vistos.

Primeiramente, determino a retificação da capa dos autos e no Sistema 

Apolo para que todas as publicações e intimações sejam realizadas 

exclusivamente em nome dos patronos da parte autora GUSTAVO R. 

GÓES NICOLADELLI, OAB/MT nº 17980A, OAB/PR 56.918 e FABIULA 

MULLER KOENIG , OAB/MT 22165/A, conforme requerido às fls.148 e 

verso.

A Lei 13.340/2016 autorizou a liquidação e a renegociação de dívidas de 

crédito rural entre outras providências. Nesse sentido, nos termos do 

artigo 10 do referido diploma legal, defiro o pedido formulado pela autora, 

suspendendo o presente feito até a data de 27 de dezembro de 2018, 

mantendo-se os autos em cartório para manifestação.

 Transcorrido o aludido prazo com ou sem manifestação, certifiquem-se e 

voltem-me conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25787 Nr: 1405-88.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTÔNIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 25485 Nr: 1104-44.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEI LÁZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO SANTA FÉ, HSBC BANK BRASIL 

S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, IZAIAS DOS SANTOS SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735, LÁZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 77 Nr: 6-88.1992.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAN-CONSÓRCIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:204781/SP, IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO - 

OAB:49889/SP, MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES - OAB:2853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que em cumprimento ao artigo 

162, parágrafo 4º do C. P. C. e as disposições contidas na CNGC. Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 – VI, impulsiono o presente feito, abrindo vistas 

ao advogado (a) da parte autora para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 23465 Nr: 1090-94.2010.811.0039

 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: ANDRÉ GARDAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS E REQUERER O QUE FOR DE 

DIREITO, NO PRAZO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 14685 Nr: 449-14.2007.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RSDO, SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLSDO

 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: ANTÔNIO CARLOS DA CRUZ - 

OAB:MT-3.535

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DOS DOCUMENTOS 

JUNTADOS ÁS FLS 278/282, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50774 Nr: 629-54.2012.811.0039

 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: KATIA DOS SANTOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53527 Nr: 1318-64.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCY JOSÉ FERREIRA

 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: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 712-70.2012.811.0039

 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: JESSÉ DELFORNO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COROADO - COMÉRCIO DE GENEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, BRADESCO SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:5286-B/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 18286 Nr: 1487-27.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIOVANI BOTARI RIBEIRO

 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: Lívia Patriota de Holanda - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 12791 Nr: 526-57.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALMIRA MARANGONI LESSI

 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: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 526-57.2006.811.0039

CÓDIGO 12791

Vistos.

 Mantenho a decisão agravada pelos fatos e fundamentos já expostos às 

fls. 144.

Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento interposto nos 

presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50380 Nr: 204-27.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO FLS.RETRO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 50597 Nr: 442-46.2012.811.0039

 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: SANTINA DA SILVA CORREA

 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:

 istos.

Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22554 Nr: 175-45.2010.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO PINHEIRO - DE CUJUS, IZABEL ANIZETE 

TEODORA PINHEIRO - DE CUJUS, APARECIDO TEODORO PINHEIRO, 

FERNANDO TEODORO PINHEIRO, JOCASSIA TEODORA PINHEIRO, FÁBIO 

TEODORO PINHEIRO, ADIONE TEODORO PINHEIRO

 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:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR ACERCA DO CALCULO JUDICIAL DE FLS. RETRO. NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56102 Nr: 1035-07.2014.811.0039

 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: RICARDO ROSA DA SILVA - ESPÓLIO, ANDRESSA 

BOSCATO DA SILVA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. GARCIA E CIA LTDA ME, LIBERTY 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:30629, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:MT/7.297

 AUTOS Nº 1035-07.2014.811.0039

CÓDIGO 56102

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56101 Nr: 1034-22.2014.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YMBDSR, ABDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFGECLM, LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD PEREIRA VENERANDA 

- OAB:30629, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:MT/7.297

 AUTOS Nº 1034-22.2014.811.0039

CÓDIGO 56101

Vistos.

 Considerando que fora interposto recurso de apelação, intime-se o 

apelado para oferecer contrarrazões ao recurso, nos termos do art. 

1.009, §1º, CPC.

Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante para 

apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de maio de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 71091 Nr: 1675-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FRANCISCO DA SILVA E CIA LTDA-ME, 

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA, CONSTRUMANÁ CONSTRUÇÕES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMERCIAL DE 

COMBUSTÍVEIS REAL LTDA, BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ, BANCO 

FIAT S/A, CASTRO NETO & CASTRO LTDA.-ME, M2 COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, E. R. DE LIMA, BOMBAS HIDRÁULICA 

UNIÃO LTDA., FISCHER & CIA LTDA - EPP, AUTO POSTO BOLA SETE 

LTDA., MASSAROLI & CIA. LTDA-EPP, AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANIA BARCELO DA 

SILVA - OAB:19722/O, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 

14.258-A

 Vistos.

Trata-se de recuperação judicial.

Citado o requerido para efetuar o pagamento no prazo legal, quedou-se 

inerte.

Em referencia nº. 82 houve pedido para o imediato bloqueio/penhora de 

numerários e valores encontrados em conta bancária para a satisfação do 

crédito do Exequente.

Informou o exequente tratar-se do valor de R$ 100.864,81 (cem mil e 

oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), título que 

executa no presente momento.

 O pedido deve ser deferido, pois visa o bloqueio de numerário, limitado ao 

valor executado, para viabilizar o prosseguimento da execução, evitando 

que se torne inócua.

 Ademais, de se anotar que, consoante orientação do STJ, e penhora 

on-line “não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem o 

princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do CPC”. 

(Ag.Rg. no Ag. Nº 935.082 – RJ Relator Ministro Fernando Gonçalves. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 19.02.2008.

Posto isto, defiro o pedido de bloqueio na Conta Corrente do Executado 

(CNPJ 00.000.000/0001-91) no valor de R$ 100.864,81 (cem mil e 

oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)).

 Informo que a ordem para o bloqueio do valor já foi enviada pelo Sistema 

Bacenjud na data de 17/04/2018 e, em resposta obtida em 27/04/2018 

(conforme documento em anexo) o executado possuía saldo suficiente, 

motivo pelo qual houve o bloqueio integral da ordem.

Determino a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após a manifestação, caso não haja acolhimento de 

nenhuma alegação de erro/excesso na ordem, conclusos para 

transferência do valor para a conta única e determinação de expedição de 

levantamento dos valores.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de abril de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58518 Nr: 2239-86.2014.811.0039

 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: MARIA DOS SANTOS PARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74619 Nr: 3453-44.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRIZEUDA FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

NOS PRESENTES AUTOS, ACERCA DO LAUDO PERICIAL, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53636 Nr: 1423-41.2013.811.0039

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, ANTÔNIO 

TADEU MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra ANTÔNIO DE ANDRADE JUNQUEIRA e 

ANTÔNIO TADEU MELLO, reconhecendo a prática de ato de improbidade 

administrativa em razão de sua conduta incidir no artigo 10, caput, da Lei 

8.429/92, e sujeitando-o, com fundamento no artigo 12, inciso II, da LIA, ao 

ressarcimento integral do dano, que deverá ser apurado e indicado pelo 

Ministério Público, à suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos e 

proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

05 (cinco anos); Custas e despesas processuais pelo vencido. Sem 

honorários na forma da lei;Após o trânsito em julgado, comunique-se a 

Receita Federal e Justiça Eleitoral dos termos desta decisão, bem como 

tornem os autos conclusos para anotação correspondente no Cadastro 

Nacional de condenados por improbidade administrativa (CNJ).Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de 

maio de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 83731 Nr: 4332-17.2017.811.0039

 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: LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA, JOEL OBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO PEREIRA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 4332-17.2017.811.0039.

Código nº. 83731.

 Vistos.

LUCI VANIA DOS SANTOS OBARA e JOEL OBARA, ajuizaram a presente 

Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Reintegração de Posse c/c 

Perdas e Danos em desfavor de FIDELFINO PEREIRA DE BRITO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Entrementes, em referência nº. 24, os autores colacionaram aos autos o 

acordo entabulado entre as partes, requerendo, por fim, sua homologação 

e suspensão do feito até seu integral cumprimento.

 É o breve relatório.

Decido.

Perquirindo as circunstâncias que envolvem os fatos submetidos à 

apreciação, vislumbra-se que requerente e requerida entabularam acordo 

e, conforme se extrai do teor do conteúdo do expediente que 

instrumentalizou o referido acordo (referência nº. 24), não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de referência nº. 24 dos autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, 

declaro SUSPENSO o presente feito até seu integral cumprimento, com 

fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 67900 Nr: 484-56.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA PEREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT

 “Diante do breve exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487, I, 

CPC, a presente ação proposta por MÁRCIA PEREIRA MACHADO em face 

de BANCO BRADESCO S/A, ambos, devidamente qualificados, para 

condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de DANOS MORAIS, devendo o referido valor ser corrigido 

pelo IGPM/ FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, com termo inicial da data 

do seu arbitramento ”.No mais, permanece inalterada a sentença 

vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de 

maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 1600-68.2014.811.0039

 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: CLEONICE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o 

fim de CONCEDER o benefício de Auxílio Doença a requerente consistente 

numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 

16.03.2007, devendo ser observada a prescrição quinquienal, e 

CONDENAR o instituto requerido para CONVERTER o benefício auxilio 

doença em Aposentadoria por Invalidez, inclusive 13º (décimo terceiro) a 

partir da data do laudo médico pericial, ou seja, 02.06.2017.”.No mais, 

permanece inalterada a sentença vergastada.Intime-se.Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz
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 Cod. Proc.: 73557 Nr: 2912-11.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREIDE DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZE JOSÉ DE MATOS, MARIA JOSÉ DE 

ASSIS MATTOS - "ESPÓLIO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O, BRUNO RICCI GARCIA - OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para adjudicar o imóvel 

urbano, situado Lote 12 da Quadra 50, no Loteamento denominado JARDIM 

ZEFERINO, neste município, com a área de 349.15,00 metros quadrados; 

Medindo: frente: 12,50 metros para a Rua Brasilia; Fundo: 12,50 metros 

para o lote 08; Lado Direito: 28,00 metros para o lote 11; Lado Esquerdo 

28,00 metros para o lote 13; havido conforme a Matricula 8.433, do Livro 

nº 02, datado em 07 de novembro de 1990, de acordo com a certidão 

expedida pelo Cartório do 1º Oficio de Registro Geral do Registro de 

Imóveis da Comarca de Mirassol D´Oeste – MT, em favor do 

requerente.Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 

de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57618 Nr: 1914-14.2014.811.0039

 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: JOSÉ VITÓRIO PAVIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 AUTOS Nº. 1914-14.2014.811.0039.

CÓDIGO Nº. 57618.

Vistos.

 Cuida-se de Embargos de Declaração manejados por SAGA JAPAN 

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, alegando que houve contradição em 

decisão de folha nº. 264/265.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

O recurso de embargos de declaração é cabível para as hipóteses de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes 

do que se encontra disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

 Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui generis, tem o seu âmbito 

de incidência restrito pelo art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, o 

qual prescreve:

 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”.(sem 

negrito no orginal)

Pois bem, verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que ocorreu 

contradição na decisão prolatada por ter desconsiderado a norma contida 

no artigo 95 do Código de Processo Civil.

 Assim, partindo-se desta premissa CONHEÇO do pedido do presente 

embargos declaratórios e os PROVEJO para sanar a contradição contida, 

devendo o encargo da prova requerida ser suportado somente por aquele 

que requereu, qual seja, a parte autora e a segunda requerida Nissan do 

Brasil Automóveis LTDA.

Intime-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 79464 Nr: 2044-96.2017.811.0039

 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: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO BATISTA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:18818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES o 

pedido formulado pelo Banco Autor, e, em consequência, CONDENAR o 

requerido ao pagamento do valor de R$ 57.780,39 (cinquenta e sete mil e 

setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), e por consequência 

resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir 

da atualização da dívida encartada nos autos e juros de mora de 1% ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação.Devido à ocorrência de 

sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC), CONDENO o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios da parte contrária, o qual arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52035 Nr: 1953-79.2012.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA AGUIAR E 

SOUZA - OAB:16 918, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ/FCARP - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

JUIZO DA JUIZADO ESPECIAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1953-79.2012.811.0039 - cod. 52035

ESPÉCIE: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BEZERRA DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Flávio Bezerra da Silva, Cpf: 03677682169, Rg: 

1733661-9 SSP MT Filiação: Fábio Gonçalves Silva e de Vilma Maria 

Bezerra Silva., data de nascimento: 10/04/1990, brasileiro(a), natural de 

Mirassol d'oeste-MT, solteiro(a), auxiliar de manutenção (laticínio), 

Endereço: Rua Jales, 316, Bairro: Zeferino I, Cidade: São José Quatro 

Marcos-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) e taxa judiciária no valor de R$ 128,67 (cento e 

vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 
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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. Eu, , digitei.

 São José dos Quatro Marcos - MT, 21 de maio de 2018.

Gilson da Silva Martins

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 262-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIANA CRISTINA LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerda da 

audiência de conciliação designada para o dia 18.07.2018 às 14h20min 

neste Juízado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70720 Nr: 269-02.2012.811.0078

 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: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, JACKSON WAGNER RODRIGUES SANTOS - 

OAB:SP/226.132, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - 

OAB:5258

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102343 Nr: 2813-84.2017.811.0078

 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: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIONER FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte Autora da r. Decisão a seguir transcrita: Vistos etc. 

Tendo em vista a juntada do Agravo de Instrumento acostado à ref. 29 

cassando a Liminar por não comprovação da mora, DETERMINO a 

Secretaria que proceda o Integral cumprimento do Agravo, intimando a 

parte autora para DEVOLVER no prazo de 10(dez) dias o veículo objeto do 

Agravo. Certificado o decurso de prazo, e não sendo devolvido o veículo, 

tornem os autos conclusos para análise do pedido de multa pelo 

descumprimento constante da referência 31. Após, INTIME-SE a parte 

autora para requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento 

do feito. Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75744 Nr: 582-89.2014.811.0078

 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: MAURICIO DALL AGNOL TOPANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR SANTOS SOUZA, LUANA 

MAYARA FUNAYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110476 Nr: 2352-78.2018.811.0078

 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, JEANE 

CARLA TALVANES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria n.º 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao 

Poder Judiciário deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a 

finalidade de auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor 

quanto à apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde, 

determino, com URGÊNCIA em razão de pedido de tutela, que se digitalize 

a integralidade deste feito e, incontinenti, encaminhe-se ao referido núcleo 

(NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

solicitando-lhes a emissão de Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço.
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Aportado aos autos o parecer, tornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de Urgência.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110538 Nr: 2379-61.2018.811.0078

 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: FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA ADRIANA 

ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIO PINTO DA LUZ, ELIZETE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão do Setor de Distribuição, INTIME-SE a parte autora para 

recolher as custas e taxas processuais no prazo de 15(quinze) dias sob 

pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104303 Nr: 3783-84.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO ROTINI, CRISTIANE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para:a)ABSOLVER a ré CRISTIANE LOPES, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal;b)ABSOLVER o réu PAULO 

SÉRGIO ROTINI relativamente ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 

11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CPP e;c)CONDENAR o réu 

PAULO SÉRGIO ROTINI à sanção prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06.

(...) EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de PAULO SÉRGIO 

ROTINI, devendo ele ser colocado em liberdade imediatamente, salvo se 

por outro motivo estiver preso.ISENTO os acusados do pagamento das 

custas e despesas processuais, haja vista serem pobres, na forma da lei. 

Transitada esta sentença em julgado, DETERMINO: EXPEÇAM-SE as guias 

de Execução Definitiva; OFICIE-SE ao e. TRE-MT e ao Instituto Nacional e 

Estadual de Identificação;Nos termos do provimento nº 08/99 da E. 

Corregedoria Geral da Justiça/MT, determino a destruição das substâncias 

entorpecentes apreendidas, com as cautelas legais.Cumpridas as 

determinações supra, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIMEM-SE os réus da presente sentença, bem como as 

defesas, devendo arguir todos quanto ao interesse em recorrer.Quanto 

aos bens apreendidos elencados na certidão de fl. 95, INTIME-SE a defesa 

dos réus para que se manifeste. Não havendo manifestação, conclusos 

para análise acerca da destinação. Ciência ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77516 Nr: 1662-88.2014.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE RAFFAELLI 

LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O, VINICIUS 

DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380, JULIERME ROMERO - OAB:6240, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos constato que a decisão proferida às 

fls. 416/418 ainda não foi cumprida, bem como o Juiz deprecante em fls. 

442/447, determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 416/418, acrescentando 

conforme determinado pelo Juiz Deprecante que: “Quando da realização 

da Hasta Pública do Imóvel objeto da matrícula 496, deverão ser intimados 

os demais credores hipotecários, vez que não se mostra viável a 

utilização de créditos do exequente para eventual arrematação, em 

prejuízo das Hipotecas anteriores, ressalvada eventual transação ou 

anuência dos demais credores Hipotecários (Banco Rabobank 

Internacional Brasil S/A) ou eventual cancelamento ou liberação de tais 

ônus.”

 Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimem-se.

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:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 90729 Nr: 952-97.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMARA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:
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 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-16.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 02/07/2018 às 15h20min na 

sede deste JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.147 , via 

malote digital, para a Comarca de Porto dos Gaúchos- MT .Código de 

rastreabilidade: 81120183386394.

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17-2018-DF

A Doutora Gisele Alves Silva, Juíza de Direito e Diretor do Foro em 

Substituição Legal na Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, e no 

uso de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os a decisão exarada no Pedido de Nomeação 

Comissionada n.16/2018, processo n. 0710077-84.2018.811.0000, de 3 de 

maio de 2018;

RESOLVE:

NOMEAR ANA JESSIKA SOUZA DA SILVA, portador do RG. 22982094 e 

CPF n. 052.824.081-12, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor 

de Gabinete II, do (a) Gabinete da Vara Única da comarca de Tapurah, a 

partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

redigido e assinado após a publicação desta Portaria.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 23 de maio de 2018.

GILELE ALVES SILVA

Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Edital Intimação

INTIMAÇÃO de Terceiros e Interessados, acerca da decisão, abaixo 

transcrita, que decretou a Interdição de Adriano Galvão dos Anjos, acima 

qualificado. Despacho/Decisão: VISTOS.Cuida-se de ação de interdição 

com pedido de curatela promovida por Edemilson Benedito dos Anjos, 

devidamente qualificada nos autos, requerendo a este Juízo a 

INTERDIÇÃO de seu genitor, Adriano Galvão dos Anjos, alegando, em 

síntese que o interditando possui mal de Alzeimer, sequelas de um AVC e 

cegueira total em ambos os olhos, estando permanentemente incapaz de 

praticar os atos da vida civil.A tutela antecipada foi deferida em 30 de julho 

de 2014, nomeando o requerente como curador provisório de seu genitor 

(fl. 33/34).O interditando foi ouvido em audiência de interrogatório, 

oportunidade em que foi nomeado perito para sua avaliação.O laudo 

pericial médico foi anexado às fls. 63/64.Instado a manifestar-se o 

Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da interdição (fl. 

68).Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É o sucinto 

relatório.Fundamento e DECIDO.Após análise minuciosa do presente feito, 

entendo que a interdição deva ser julgada procedente, nos termos do que 

dispõem os artigos 1767, inciso I, 1768, inciso III, c/c os art. 1742, 1745, 

1750, 1755, 1756, 1757, 1772, 1774 e 1782 todos do Código Civil, e ainda 

os art. 553 e 759, §1º, do Código de Processo Civil.Conforme conclui o 

laudo pericial incluso, bem como pelo constatado em audiência de 

interrogatório, o interditando não deambula, apresenta sequelas de 

acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou 

isquêmico, cegueira total em ambos os olhos e disartria, com 

impossibilidade de reversão, estando total e definitivamente incapaz para 

pratica dos atos da vida civil.Destarte, não vejo melhor solução a fim de 

assegurar os objetivos acima destacados, do que coloca-lo sob a curatela 

do requerente, seu filho, Edmilson Benedito dos Anjos.Ante o exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Adriano Galvão dos Anjos, em virtude de seu 

irreversível estado de saúde, tudo conforme laudo médico e parecer 

Ministerial. Nomeio DEFINITIVAMENTE curador do interditando o requerente, 

Sr. Edmilson Benedito dos Anjos, devidamente qualificado nos autos, que 

não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou 

de quaisquer natureza pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. 

Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar do interdito. Lavre-se o 

termo de curatela, constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto 

nos arts. 755, §3º e 759, §1º, do CPC, publiquem-se os editais. 

Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se o 

curador para compromisso, em cujo termo deverá constar as restrições 

supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de 

quaisquer bens do interdito, sem autorização judicial.Sem custas e 

honorários, em virtude do disposto no artigo 98 do Código de Processo 

C i v i l . T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o , 

ARQUIVE-SE.Publique-se.Registre-se.Intime-se. Tapurah/MT, 2 de janeiro 

de 2018.FABIO PETENGILL 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, GUILHERME FELIPE SCHULTZ, digitei. 

Tapurah, 23 de abril de 2018 Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 020/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz Diretor 

do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a edição do Provimento nº 15/2017-CM, que dispõe sobre 

a implantação da Central de Arrecadação e Arquivamento nas Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e que alterou o Provimento nº 19/2016-CM.

CONSIDERANDO a implantação da Central de Arrecadação e 

Arquivamento em 27 de outubro de 2017 vinculada à Central de 

Administração da Comarca de Terra Nova do Norte;

 RESOLVE:

 Artigo 1º. DESIGNAR a servidora Elisandra Hattori da Rocha, Gestora 

Administrativa III, matrícula 12.747, para responder pela Central de 

Arrecadação e Arquivamento da Comarca de Terra Nova do Norte.
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Artigo 2º. A Central de Arrecadação e Arquivamento funcionará de 

acordo com a regulamentação elaborada pela Corregedoria-Geral da 

Justiça e observadas a normas previstas na CNGC.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Corregedoria Geral da 

Justiça de Mato Grosso.

 Em Terra Nova do Norte/MT, 21 de maio de 2018.Jean Paulo Leão Rufino

Juiz Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 1001-88.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDO, FÁTIMA VENÂNCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação do advogado (a) 

consoante fl. 81/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59760 Nr: 1248-98.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI RODRIGUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a justificativa apresentada pela parte autora e suspendo o 

presente feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56990 Nr: 1270-93.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO VENANCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho a justificativa apresentada pela parte autora e suspendo o 

presente feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerrou-se o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62117 Nr: 1077-10.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCENIR LIMA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 11785/O, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que devidamente 

intimada a parte requerida via carga dos autos em 26/01/2018 (carimbo 

recebimento fl. 75v), a parte REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE 

a CONTESTAÇÃO, acostado às fls. 76-81 (protocolado em 02/02/2018) .

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da Contestação interposta às fls. 76-81, 

para querendo, apresentar Impugnação a Contestação no prazo de 

15(quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59974 Nr: 1353-75.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que devidamente 

intimada a parte requerida via carga dos autos em 26/01/2018 (carimbo 

recebimento fl. 92v), a parte REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE 

a CONTESTAÇÃO, acostado às fls. 93-98 (protocolado em 05/02/2018) .

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da Contestação interposta às fls. 93-98, 

para querendo, apresentar Impugnação a Contestação no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53483 Nr: 567-02.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:OAB/MT 16178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que devidamente 

intimada a parte requerida via carga dos autos em 26/01/2018 (carimbo 

recebimento fl. 154v), a parte REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE 

a IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO, acostado às fls. 155-162 (protocolado em 

15/02/2018) .

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da Impugnação a Execução interposta às 

fls. 155-162, para querendo, manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55330 Nr: 364-06.2015.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR DINIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que devidamente 

intimada a parte requerida via carga dos autos em 26/01/2018 (carimbo 

recebimento fl. 68v), a parte REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE 

a IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO, acostado às fls. 69-76 (protocolado em 

15/02/2018) .

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da Impugnação a Execução interposta às 

fls. 69-76, para querendo, manifestar-se no prazo de 15(quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 61512 Nr: 737-66.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que devidamente 

intimada a parte requerida via carga dos autos em 26/01/2018 (carimbo 

recebimento fl. 28v), a parte REQUERIDA apresentou TEMPESTIVAMENTE 

a CONTESTAÇÃO, acostada às fls. 29-35 (protocolado em 02/02/2018) .

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca da Contestação às fls. 29-35, para 

querendo, apresentar Impugnação a Contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63571 Nr: 346-77.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES CARLOS VORPAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 (...) Assim sendo, RECEBO a denúncia ofertada em face do acusado 

DIONES CARLOS VORPAGEL, devidamente qualificado nos autos, como 

incurso nas sanções descritas nos termos da denúncia, por satisfazer os 

requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.Por derradeiro, 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 19/06/2018 às 13h30min, 

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.Solicite-se a escolta do 

segregado para o comparecimento da solenidade aprazada.DETERMINO à 

Senhora Gestora Judiciária para que cumpra-se o remanescente da 

decisão de fls. 43/43-v, com urgência.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intimem-se.Terra Nova do Norte, 22 de maio de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 726-42.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CAMILO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

543,34 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 32/33. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ - 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para custas e R$ - 129,94(cento e vinte e 

nove reais e noventa e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e 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 da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59368 Nr: 1058-38.2016.811.0085

 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: VR, VFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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, neste atos 

passo a INTIMAR a parte Autora/Requerente acerca dos documentos 

acostados às fls. 32/33, no prazo legal, para pugnar que entender 

necessário.

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57954 Nr: 347-33.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos da legislação Processual Vigente que, neste ato 

passo a INTIMAR a parte Autora/Requerente acerca da Certidão acostada 

às fls. 61 (trânsito em Julgado)para no prazo de 30 (trinta)dias, pugnar o 

que entender de direito.

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53727 Nr: 726-42.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA CAMILO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, THAYSE TEIXEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:17497

 Nos termos do art. 5º, § 3º do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ - 

543,34 (quinhentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 32/33. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ - 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para custas e R$ - 129,94(cento e vinte e 

nove reais e noventa e quatro centavos) para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE - PRIMEIRA INSTANCIA", clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais e 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 da Comarca de Terra Nova do Norte, aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000079-88.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE PEDROSO BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 28 de junho de 2018, às 13h00min. no Fórum desta Comarca de 

Terra Nova do Norte - MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-43.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE MELO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 28 de junho de 2018 às 14h00min, no fórum desta Comarca de 

Terra Nova do Norte - MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-73.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DE MELO GALAN (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)

 

Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos 

para o dia 28 de junho de 2018, às 13h30min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64158 Nr: 417-06.2018.811.0077

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido 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.

3- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

4- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

5- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59471 Nr: 49902-43.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudelino de Matos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente ao parte autora para que se manifeste em 05 dias, 

sob pena de extinsão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28915 Nr: 1594-20.2009.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benício Pires Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Deixo de nomear advogado voluntário em favor do requerente, vez que 

não constam cadastrados advogados com interesse em atuação pro bono 

nesse Juízo, bem como impossibilitada a nomeação de advogado dativo 

em cumprimento ao que preconiza o art. 7º, §8º da Resolução nº 305/2014 

do Conselho da Justiça Federal.

Diante disso, intime-se o requerente para que regularize sua 

representação processual no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61213 Nr: 631-31.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tamires Gomes Duran, Vicente dos Santos, Euzeni 

Paulina Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leôncio Camilo Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo do edital, bem como se há documentos a 

serem juntados nos autos.

Após, voltem os autos conclusos para eventual nomeação de defensor 

dativo e curador especial às partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50461 Nr: 273-42.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Carneiro Geraldes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:310.498/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se a parte requerente para promover ao cumprimento de sentença 

no prazo legal, sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56754 Nr: 678-73.2015.811.0077

 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: Barbina Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Proceda-se à nova tentativa de intimação da parte autora, pessoalmente, 

para que forneça, no prazo de 10 dias, o endereço atualizado do 

requerido para sua citação, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64222 Nr: 435-27.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgino Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro a justiça gratuita.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a parte 

autora trouxe elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, consubstanciada no preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício do auxílio doença, notadamente a condição de 

segurado especial e a enfermidade que impede o autor de laborar; bem 

como demonstrou inequívoco o perigo de dano, por se tratar de verba 

alimentar.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias, o benefício do AUXÍLIO 

DOENÇA pleiteado pelo autor.

Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64319 Nr: 500-22.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Aguilar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro a justiça gratuita.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a parte 

autora trouxe elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do 

direito, consubstanciada no preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício do auxílio doença, notadamente a condição de 

segurado especial e a enfermidade que impede o autor de laborar; bem 

como demonstrou inequívoco o perigo de dano, por se tratar de verba 

alimentar.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias, o benefício pleiteado pelo 

autor.

Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 493-30.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Alves Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilvan Freitas - OAB:18.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro a justiça gratuita.

Da análise dos documentos acostados carreados aos autos, verifico que 

a parte autora trouxe elementos suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito, consubstanciada no preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão do benefício da pensão por morte, notadamente a 

idade e a carência mínima; demonstrando ainda inequívoco o perigo de 

dano, por se tratar de verba alimentar.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o 

INSS implante, no prazo máximo de 30 dias, o benefício pleiteado pela 

autora.

Cite-se e intime-se o réu para apresentar contestação, no prazo legal.

Realizada a citação e sendo apresentada a contestação dê-se vista ao 

autor para impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64250 Nr: 452-63.2018.811.0077

 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: MARLIZA CARDOZO SAUCEDO, LUCIANA CARDOSO 

SAUCEDO CHORÉ, REINALDO CARDOSO SAUCEDO, ROSELI CARDOSO 

SAUCEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido 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.

3- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado pela Defensoria Pública.

4- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

5- Cumpra-se.

Data e hora da audiência de conciliação:

_______/________/________ às _____h______min.

______________________

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64377 Nr: 540-04.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Luiz Berger Goulart - 
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OAB:11.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

1- Designo audiência Conciliação a ser realizada em data a ser marcada 

pelo Conciliador, certificando-se nos autos, devendo as partes estar 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público.

2- Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou do 

requerido 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.

3- Visando assegurar os interesses da criança e regularizar a situação de 

fato vivenciada pela infante, defiro liminarmente a guarda provisória em 

favor do requerente.

4- Lavre-se Termo de Guarda Provisória.

5- Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado ou 

pessoalmente, caso representado por Defensoria Pública.

6- Cite-se no endereço mencionado na inicial, com as advertências legais.

Data e hora da audiência de conciliação:

_______/________/________ às _____h______min.

______________________________

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50257 Nr: 61-21.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e Terraplenagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT, Lúcio Júnior Bueno Alves - OAB:OAB/MT 15.733, 

Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:OAB/MT 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista ao Município/exequente sobre pedido de substituição da penhora, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63831 Nr: 252-56.2018.811.0077

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcio da Silva, Gerson Gustavo Fenner, 

Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha, Sergio Aparecido Meireles, Antonio 

Venceslau Rodrigues da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Considerando a impossibilidade de comparecimento da testemunha, 

Delegado Clayton Queiroz Moura, conforme informando nesta 

oportunidade pela Delegacia de Polícia, redesigno a audiência para o 

próximo dia 15.06.2018, às 14h00min.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54182 Nr: 786-39.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Nepomuceno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - Núcleo de Vila Bela da SS Trindade - 

OAB:, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vista às partes para 

que, em dois dias, aponte as peças imprescindíveis para o julgamento do 

Recurso, conforme a ordem de serviço nº. 001/2008 deste Juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67205 Nr: 93-87.2008.811.0102

 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): PORTAL NORTE INDÚSTRIA DE PORTAS E 

BATENTES LTDA EPP, DARI LEOBET JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10718/MT

 Certifico e dou fé, que impulsiono os autos para intimar o requerente para, 

no prazo legal, manifestar-se acerca da devoluçao de A.R. de fls. 274v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103390 Nr: 1153-85.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação o Advogado da parte autora, para que, no prazo legal, informe 

se houve recebimento do valor requisitado nos autos, para fim de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121355 Nr: 511-73.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROMÃO APARECIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de JUNHO de 2018, às 09h40min, 

neste Juízo, bem como, para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR E DAS TESTEMUNHAS à audiência, conforme decisão proferida 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110208 Nr: 587-68.2016.811.0102

 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: HILÁRIO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GARCIA BRUSCAGIN - 

OAB:20665/O

 Intimar os advogados das partes, para quentendo no prazo legal se 

manifestar acerca do laudo pericial, juntado nos autos de ref. 144.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 114951 Nr: 799-55.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL TORRES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Intimação do Advogado do denunciado, para que no prazo legal 

apresente Resposta à Acusação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122370 Nr: 1009-72.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUELINO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAR - COMPANHIA ENERGÉTICA DO 

MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora do dispositivo da decisão proferida 

nos autos, a seguir transcrita: "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à reclamada que 

exclua, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome do autor dos cadastros 

restritivos, especialmente a SERASA, desde que a inscrição decorra da 

dívida indicada no comprovante de inscrição na Serasa de fl. 14 dos 

autos. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada ao montante de 10.000,00 (dez mil reais). 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador da 

Comarca de Vera/MT. Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do 

advogado, para comparecimento..."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113328 Nr: 72-96.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARANN JULIO BORGES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS POSSUIDORES NÃO 

IDENTIFICADOS, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DOS 

BENS APREENDIDOS NOS AUTOS, conforme segue abaixo descrito, vez 

que constam como sendo objetos oriundos do delito, para que em caso de 

reconhecimento pelas vítimas, serão restituídos mediante apresentação de 

nota fiscal de compra. BENS: 01 (um) aparelho celular LG, de cor preta, 

Imei 359058-05.026061-6, com chip vivo e cartão de memória;01 (uma 

CRLV n. 9989606337 de uma motocicleta Honda CG 150 Titan, placa 

KAG6136, em nome de leandro de Matos; 01 (uma carteira de cor preta 

contendo cartão SUS e cartão vacinação, em nome de Harann Júlio Boges 

de Paula; 01 (uma) mocula preta, contendo uma camisa polo azul, um 

casaco verde, um casaco cinza, um boné preto, um controle de televisão 

Semp Toshiba e Alimentos.

Despacho/Decisão: Autos nº. 7296.2017.811.0102Código nº . 

113328Vistos, etc.Diante do transito em julgado certificado nos autos 

(pág. 297) EXPEÇA-SE a guia de execução penal definitiva do 

acusado.Uma vez que esta comarca não conta com unidade prisional para 

cumprimento de pena em regime fechado, e considerando que o 

condenado encontra-se recolhido na Comarca de Sorriso -MT, a guia de 

execução penal deverá ser encaminhada ao juízo da execução penal da 

respectiva comarca (art. 1.547, CNGC/TJMT).Após o cumprimento de 

todos os comandos insertos na sentença proferida nestes autos, 

A R Q U I V E M - S E  o s  a u t o s . C I Ê N C I A  a o  M i n i s t é r i o 

Público.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Vera/MT, 10 de 

abril de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 23 de maio de 2018

Lubna Patricia Lopes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010043-03.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TANANBI DALL ASTRA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELA CRISTINA GUISSO (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010043-03.2016.8.11.0102. Exequente: Eliane Tananbi Dall Astra 

Executado: Grasiela Cristina Guisso Vistos, etc. Devidamente comprovado 

o depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 

21 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010050-92.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKO EICHENBERG MOTTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo nº 

8010050-92.2016.8.11.0102. Exequente: Jaime Pradela Executado: Maiko 

Eichenberg Motta Vistos, etc. CUMPRA-SE integralmente a última decisão 

proferida nos autos (id. 5656783). Às providencias. Vera/MT, 21 de maio 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010122-79.2016.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

DILNEI PERINI (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANTEL COMERCIO DE FRUTAS DA SERRA GAÚCHA LTDA 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010122-79.2016.8.11.0102. Exequente: Dilnei Perini Executado: Vantel 

Comércio de Frutas da Serra Gaúcha Ltda Vistos, etc. Considerando que 

até o presente momento, não houve notícia do cumprimento da decisão 

proferida nos autos, bem como ante o lapso temporal decorrido, OFICIE-SE 

o Juízo deprecante para que informe se persiste o interesse na realização 

do ato deprecado. Manifesto o interesse, CUMPRA-SE integralmente a 

última decisão proferida nos autos (id. 5657164). Em caso negativo, ou 

cumprido o ato deprecado, desde já, DETERMINO a remessa dos autos ao 

MM. Juízo Deprecante, com a observância das formalidades legais. Às 
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providencias. Vera/MT, 21 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010017-39.2015.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DOS SANTOS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo: 

8010017-39.2015.8.11.0102. Exequente: Silva & Socreppa Ltda - ME 

Executado: Osmar dos Santos Vistos, etc. Considerando que até o 

presente momento, não houve notícia do cumprimento da decisão 

proferida nos autos, bem como ante o lapso temporal decorrido, OFICIE-SE 

o Juízo deprecante para que informe se persiste o interesse na realização 

do ato deprecado. Manifesto o interesse, CUMPRA-SE integralmente a 

última decisão proferida nos autos (id. 5655379). Em caso negativo, ou 

cumprido o ato deprecado, desde já, DETERMINO a remessa dos autos ao 

MM. Juízo Deprecante, com a observância das formalidades legais. Às 

providencias. Vera/MT, 21 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-67.2012.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTES LUZIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 8010009-67.2012.811.0102 Vistos etc. INTIME-SE a parte 

autora, pessoalmente, para que dê impulso ao feito, manifestando eventual 

interesse na continuidade da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, CPC). Transcorrido in albis o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Vera/MT, 23 de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107302 Nr: 1141-37.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DL MADEIRAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331

 Intimar Advogado do acusado acerca da parte dispositiva da sentença de 

extinção de punibilidade a seguir transcrita: "Diante disso, forte nos 

fundamentos aqui expostos, com base no art. 109, V do Código Penal, 

JULGO A EXTINTA A PUNIBILIDADE de LAUDINO GONÇALVES DOS REIS 

no que tange a ação e a consequente pretensão punitiva do Estado em 

relação à sanção que lhe foi imposta, o que faço com fulcro nos artigos 

107, inciso IV, do Código Penal, bem como no art. 61 do Código de 

Processo Penal.

Por consequência CANCELO a solenidade designada nos presentes 

autos."
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA nº 101/2018 
 
O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca 
de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, do Regimento Interno do JUVAM – Juizado Volante 
Ambiental, datado de 2.7.2012; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecida a seguinte ESCALA DE PLANTÃO para o mês de JUNHO de 
2018, integrada pelos Meritíssimos Juízes, Gestores Judiciários e Oficiais de Justiça, para 
atender ao Serviço de Plantão Judiciário na Comarca de Barra do Garças e no Plantão Regional 
do Polo IX, que será iniciado na sexta-feira ou véspera de feriado após o horário final do 
expediente, com término na sexta-feira seguinte no início do expediente: 

 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 1º, 2 e 3 de JUNHO de 2018 

Juiz (a): JEAN LOUIS MAIA DIAS 
Juiz da 3ª Vara da Comarca de Água Boa - MT 
Telefones: (66) 3468-1694 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 4 a 8 de JUNHO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

VALDETE ALVES DE SOUSA DUTRA 
Fone: (66) 99988-3571                         

Período: 
1º.6.18   à   8.6.18 

Celular do 
Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: AERRE FERREIRA BARCELOS 

Fone: (66) 99219-3004 e 99712-9752 
Período: 

1º.6.18   à   8.6.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 9, 10 e 13 de JUNHO de 2018 
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Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: Dias 11, 12, 14 e 15 de JUNHO de 2018 

Juiz (a): FERNANDO DA FÔNSECA MELO 
Juiz da Vara Especializada dos Juizados Especiais  
da Comarca de Barra do Garças – MT  
Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99940-6890 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
VANESSA FARIA DE FREITAS 
Fone: (66) 98458-0580                            

Período: 
8.6.18   à   15.6.18 

Celular do 
Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: BAZELICE XAVIER MENDES 

Fone: (66) 99226-1365 e 99997-9021 
Período: 

8.6.18   à   15.6.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 16 e 17 de JUNHO de 2018 

Juiz (a): MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 e (66) 99910-8955 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 18 a 21 de JUNHO de 2018 

Juiz (a): AUGUSTA PRUTCHANSKY MARTINS GOMES NEGRÃO 
NOGUEIRA - Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do 
Garças – MT - Telefones: (66) 3402-4400 e (65) 99688-9348 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

 
ADRIANA ANTÔNIA DE REZENDE 
Fone: (66) 99621-9425                            

Período: 
15.6.18   à   21.6.18 

Celular do 
Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: KÁTIA SOCORRO VIANA Q.MACIEL 

Fones: (66) 99988-1038 e 98119-3231 
Período: 

15.6.18   à   21.6.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dias 22, 23 e 24 de JUNHO de 2018 

Juiz (a): ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE 
Juiz da 2ª Vara da Comarca de Canarana - MT 
Telefones: (66) 3478-1555 

PLANTÃO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS: 
Período: De 25 a 29 de JUNHO de 2018 
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Juiz (a): DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefones: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

STÉPHANO BRITO 
Fone: (65) 99622-0088                            

Período: 
21.6.18   à   29.6.18 

Celular do 
Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: MILTON JOSÉ BARRETO  

Fone: (66) 99207-6119 e 99936-6188 
Período: 

21.6.18   à   29.6.18 
PLANTÃO REGIONAL DO POLO IX: 

Período: Dia 30 de JUNHO de 2018 

Juiz (a): CARLOS AUGUSTO FERRARI 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT 
Telefone: (66) 3402-4400 

Gestor (a) 
Judiciário (a): 

JOSÉ FERNANDO C. SANTOS 
Fone: (66) 99239-5967 

Período: 
29.6.18   à   30.6.18 

Celular do 
Plantão: 

(66) 99959-6083 
Oficial de Justiça: SANDRO BATISTA PITALUGA  

Fone: (66) 99982-3978 e 99201-5170 
Período: 

29.6.18   à   30.6.18 
 

Art. 2º - Os feitos despachados durante o Serviço de Plantão Judiciário, deverão ser 
encaminhados pelo Gestor Judiciário plantonista ao Cartório Distribuidor, no dia útil 
imediatamente seguinte, para a devida distribuição, encaminhando a ata do plantão à Central de 
Administração (Cap. 1, Seção 7, item 1.7.11 - CNCG). 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 
do Juiz Plantonista da Comarca. 
 
Art. 4º - O Oficial de Justiça de Plantão nos finais de semana e feriados, responderá também 
pelas eventuais ocorrências, quando ao receber denúncia ou informação da existência de conduta 
ou atividade lesiva ao meio ambiente. 
 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, aos 
senhores Magistrados, Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 
Polícia e Comandante da Polícia Militar, com ciência pessoal aos servidores escalados. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 17 de maio de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

Disponibilizado - 24/05/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10263 Caderno de Anexos - 4 de 15



ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 
 
PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO 
RIO VERDE 
           
EDITAL n.16/2018-DF 
 
O EXCELENTISSIMO SENHOR DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, JUIZ DE 
DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 
VERDE, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 
11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de 
maio de 2011, torna público a lista definitiva dos classificados do Processo Seletivo 
para Estágio Curricular Remunerado para estudantes de Nível Médio, Superior em 
Direito e Tecnologia da Informação. 
 
 Classificação candidatos nível médio 

    
CLAS. PTS CANDIDATO NASC 

1 35 RAFAEL GARCIA  BELLÓ   
2 33 JOÃO VITOR TERRES NONATO   
3 29 GABRIEL DA SILVA CARDOSO   
4 27 IEZA G.P.Z. MACHADO   
5 26 VITOR FERREIRA DA SILVA 01/10/2001 
6 26 INGRID LARISSA S. SOUZA 17/08/2002 
7 25 WIJRIEL LOPES FELICIANO GONÇALVES 24/11/2000 
8 25 CAIO AUGUSTO S. RIBEIRO 11/06/2001 
9 25 FERNANDA L.R. CORDEIRO 17/12/2001 

10 25 FRANCIELLY CRISTINI ZANÃO 27/12/2001 
11 25 KEVIN WILLIAN LINO DE ALMEIDA 21/12/2002 
12 24 DANIEL LUIZ C. DA SILVA 17/12/2001 
13 24 ABSALON ARTHUR CORTEZ  22/05/2002 
14 22 PAULO GAZZI JUNIOR 02/04/2001 
15 22 GABRIEL VEIRTZ DE SOUZA 16/08/2001 
16 22 MARIA EDUARDA DAL CARO 22/04/2002 
17 21 LAYANE VELOSO DE MORAIS   
18 20 VITOR WALLACE VITORIANO MARQUES   

Desc. XX YANDRO SILVA SANTOS   
Desc. XX VICTORIA ANDRESSA ALVES PIRES   
Desc. XX GABRIELA CRISTINA BOLDOI   
Desc. XX BRENDA ELLEN S.CARVALHO   
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Desc. XX EMMANOELY VITORIA CARDOSO   
Desc. XX DALETE RAQUEL BARBOSA   
Desc. XX MYLENA MORAIS NASCIMENTO   

 
Classificação Ensino Superior Direito 
 

CLAS. PTS CANDIDATO NASC 
1 30 REGINALDO JUNGES   
2 29 ANA CAROLINA RICHTER   
3 26 ALEX SANDRO A. PIRES 13/08/1994 
4 26 RAFAEL CLARO DE SOUSA 20/10/1994 
5 26 SALOSAN S.L.A. VERAS   
6 24 GEREMIAS FERREIRA CUNHA 15/07/1993 
7 24 JACKSON STEDILLI 20/09/1997 
8 24 BRENDON M.S. BINKO 23/10/1998 
9 24 JULIA CARVALHERI PERON 22/11/1998 

10 23 LUAN BECKER 06/07/1998 
11 23 MATHEUS G.A. SOUZA 23/02/2000 
12 22 DEBORA SANTOS E SILVA 18/05/1993 
13 22 CAIO LUCAS DIAS BATISTA DA SILVA 22/09/1999 
14 21 PATRICIA EVELIN SILVA CORDEIRO 24/05/1984 
15 21 FLÁVIA F.S. DE MELO 28/01/1991 
16 21 JUSSARA SILVA FELISBERTO 10/11/1991 
17 21 ANDRENA CRISTINA NARDINO 20/09/1998 
18 21 GUILHERME H. TABILE CASANOVA 13/03/1999 
19 21 HIURY ARANTES PASSOS SILVA 14/06/1999 
20 20 MARCIONEI DANILO DE SOUZA 22/10/1986 
21 20 SILMARA CRISTINA DOS REIS FROES 21/03/1992 
22 20 MAIRA GOMES P. DOS SANTOS 17/04/1993 
23 20 LUCAS RODRIGUES DE ANDRADE 20/11/1995 
24 20 GUSTAVO DEMKI 27/02/1997 
25 20 ELISA BARICHELLO DALASTRA 22/11/1998 

Desc. XXXXX RISELDA TENÓRIO CAVALCANTE   
Desc. XXXXX AMANDA VALLIN PEREIRA   
Desc. XXXXX TASSIA SANTIAGO DE SOUSA   
Desc. XXXXX ROBERTO DONIS PADILHA   
Desc. XXXXX RAQUEL ELIANE PORTELLA DA SILVA   
Desc. XXXXX AMANDA NUNES   
Desc. XXXXX RAYAN P. NICASIO DA SILVA   
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Desc. XXXXX DAIANE DE LIMA SILVA CAMARGO   
Desc. XXXXX CLAUDIA MONTEL DA SILVA   
Desc. XXXXX ROSIANE C. DA SILVA DOS SANTOS   
Desc. XXXXX EDMILSON RENATO PICCINI   
Desc. XXXXX AGATA TAUANA PAULINO Z. MACHADO   
Desc. XXXXX SAMARA GOMES DUARTE   
Desc. XXXXX MARCIA SUZANA DOS S. SERRA   
Desc. XXXXX LUIZ CARLOS DOS SANTOS   
Desc. XXXXX ELIZANGELA PADILHA BORGES   
Desc. XXXXX PEDRO V. BAUMBACH   

Desc. XXXXX 
ELISANGELA C. GOBBI CLOVIS 
FERREIRA   

Desc. XXXXX BRUNA MARQUES DE AGUILARES   
Desc. XXXXX MEYRE CRISTIANE CARVALHO CRUZ   
Desc. XXXXX WILLIAN Z. MOTA   
Desc. XXXXX TAMIRES CARDINE MELO DA PAIXÃO   
Desc. XXXXX ISLAN H. MARQUES   

 
Classificação Tecnologia da Informação 
 
 
CLAS. PTS CANDIDATO  

1 21 CARLO HENRIQUE DA SILVA   
 
Lucas do Rio Verde/MT, 24 de maio de 2018. 

 
 

Cássio Luís Furim 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PARANAÍTA 
 

PORTARIA Nº 34/2018-DF 
 
 

Dispõe sobre o credenciamento de Leiloeiros Oficiais e 
Leiloeiros Rurais e do cadastro de Arrematantes perante o 
Fórum da Comarca de Paranaíta e dá outras providências. 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Fábio da Silva 

Marquezini, Juiz Substituto e Diretor do Fórum da comarca de Paranaíta, estado de mato 
grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...  

 
  Considerando o Provimento nº 25/2011 do Conselho da 
Magistratura do Estado de Mato Grosso, e alterado pelo Provimento 24/2012, também do 
Conselho da Magistratura, que criou a CENTRAL DE PRAÇA E LEILÃO perante as 
Comarcas do Estado; 
 
  Considerando a necessidade de agilizar os andamentos dos 
processos de execução, de cumprimento de sentença e processos criminais que possuem bens 
a serem alienados judicialmente; 
 
  Considerando a necessidade de dar maior agilidade e 
publicidade aos leilões judiciais e a necessidade de intensificar as arrematações; 
 
  RESOLVE, 
 
  Estabelecer procedimentos visando ao credenciamento de 
Leiloeiros Oficiais e Leiloeiros Rurais para atuarem como leiloeiros nos processos de 
execução, nos cumprimentos de sentença e processos criminais que se exige a venda de bens 
apreendidos. 
 
  Art. 1º. Fica instituído o CREDENCIAMENTO de Leiloeiro 
Oficial e Rural para o ano de 2018, nos termos do artigo 4º do Provimento nº 25/2011 e artigo 
2º do Provimento nº 24/2012, ambos do Conselho da Magistratura, devendo ser comunicado 
ao público geral em órgãos oficiais de imprensa; 
 
  Art. 2º. Constituem requisitos para o credenciamento de 
leiloeiros oficiais: 
 
  I - estar registrado como leiloeiro oficial perante a Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1º, do Decreto nº 21.981/1932; 
 
  II – estar registrado como leiloeiro rural perante a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso – FAMATO, nos termos do artigo 3º, da 
Lei nº 4.021/1961; 
 
  III - ser inscrito junto à Previdência Social e estar em dia com as 
contribuições devidas ao INSS; 
 
  IV - não ser cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo 
grau civil de Juiz que integra o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
 
  Art. 3º. O leiloeiro oficial ou rural interessado em se credenciar 
deverá apresentar o Termo de Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro (Anexo I), no 
qual assumirá perante o Fórum da Comarca de Paranaíta, sem prejuízo das demais obrigações 
estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, como leiloeiro, divulgando os leilões, 
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atuando como leiloeiro e prestando contas, após cada leilão, realizados sem qualquer ônus 
para o Poder Judiciário. 
 
  At. 4º. O Termo de Credenciamento e Compromisso de 
Leiloeiro referido no artigo anterior será acompanhado dos seguintes documentos: 
 
  I – cópia autenticada do registro como leiloeiro oficial perante a 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUSCEMAT; 
 
 II – cópia autenticada do registro como leiloeiro rural perante a 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso – FAMATO; 
 
  III – curriculum vitae discriminativo da atuação como leiloeiro 
oficial ou rural; 
 
  III – cópia autenticada dos documentos que comprovem a 
inscrição junto à Previdência Social e respectiva CND; 
 
  IV – declaração, com firma reconhecida, afirmando não ser 
cônjuge, companheiro (a) ou parente até o segundo grau civil de Juiz que integra o corpo de 
magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
 
 

Art. 5º.Os pedidos de credenciamento serão decididos pela 
Diretoria do Fórum da Comarca de Paranaíta, cuja decisão será publicada no Diário da Justiça 
do Estado de Mato Grosso. 

 
Art. 6º. A escolha dos leiloeiros credenciados para atuarem no 

ano de 2018, será de forma alternada, precedido de sorteio, entre os leiloeiros cadastrados e 
considerados aptos pela Diretoria do Fórum. 
 
  Art. 7º. Poderá ocorrer o descredenciamento de leiloeiros nas 
seguintes hipóteses: 
 
  I – desinteresse da Administração; 
 
  II – por prática de atos ou omissões lesivos ao devedor e ao 
Poder judiciário, na prática das atividades correlacionadas ao leilão judicial; 
 
  III – descumprimento do Provimento respectivo. 
 
  Art. 8º. Fica estabelecido que o valor da comissão do leiloeiro 
será à vista em dinheiro ou em cheque, separado do valor da arrematação, no ato do leilão ou 
praça, correspondente de 5% sobre o valor da arrematação. 
 
  Art. 9º. São atribuições do leiloeiro: 
 
  I - Divulgar a pauta de leilões expedida pelo gestor do Setor de 
Apreensões, por mala direta, em jornais de grande circulação, internet, rádio, televisão, etc., 
cujos custos serão de sua responsabilidade; 
 
  II - Conhecer pessoalmente os bens apreendidos ou penhorados; 
 
  III - Verificar as condições físicas dos bens a serem levados a 
leilão; 
 
  IV - Fotografar os bens a serem levados a leilão; 
 
  V - Conduzir o leilão ou praça no dia designado para tal fim; 
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  VI - Prestar contas após cada leilão. 
 
  Art. 10. De acordo com o edital padrão da hasta pública 
unificada, os interessados e os leiloeiros poderão visitar os bens incluídos em leilão, visando a 
maior divulgação possível. 
 
  § 1º O leiloeiro receberá autorização judicial do Juiz Diretor do 
Foro para visitação dos bens e deverá acompanhar os eventuais interessados ou designá-los 
para tanto, fornecendo, neste caso, cópia da autorização. 
 
  § 2º Caso o depositário se recuse a exibir os bens, o leiloeiro 
deverá comunicar, por escrito, a Central para as providencias cabíveis. 
 
  § 3º Em até sete dias antes do evento da hasta pública, o 
leiloeiro deverá encaminhar à CENTRAL cópia do material de divulgação e o relatório de 
publicidade realizada, para conferência, bem como os comprovantes das publicações 
ocorridas após a apresentação do relatório. 
 
  Art. 11. Fica instituído o CADASTRO DE ARREMATANTE, 
cujo comunicado deverá ser publicado nos órgãos oficiais de imprensa, para credenciamento 
de pessoas interessadas em participar das praças e leilões que se realizarem no Fórum da 
Comarca de Paranaíta no ano de 2018. 
 
  Art. 12. A pessoa interessada em se credenciar como 
arrematante deverá apresentar o Termo de cadastro de arrematante perante o Fórum (Anexo 
II), sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas no Código Civil e legislação pertinente, 
sendo arrematante durante o ano, participando das praças e leilões e fornecendo todos os seus 
dados pessoais. 
  Parágrafo único. Somente poderão participar do certame os 
arrematantes cadastrados até duas (02) horas antes do início da praça. 
 
  Art. 13. O comprador pode requerer o parcelamento do valor do 
bem, porém, para se habilitar ao parcelamento é necessário ao comprador que o seu 
CPF/CNPJ esteja em dia na Receita Federal e no INSS e que, antes do dia do leilão, requeira 
o parcelamento junto ao juiz da causa do bem a ser leiloado ou praceado. 
 
  Art. 14. Tratando-se de bem imóvel, o interessado em adquirir o 
bem em prestações, deverá apresentar a proposta por escrito, com oferta de 30% à vista e 
propondo o parcelamento do restante, mediante hipoteca do próprio imóvel (§ 1º do parágrafo 
único do artigo 690 do Código de Processo Civil), decisão que deverá ser tomada pelo juiz da 
causa com antecedência. 
 
  Art. 15. O pagamento do bem arrematado será à vista, em 
cheque ou dinheiro. Se for em cheque, irá o banco no dia do leilão, se ainda não houver 
encerrado o expediente bancário, neste caso o cheque será apresentado ao banco no dia 
seguinte. Se for em dinheiro, será entregue ao comprador a guia de depósito judicial e o 
comprador paga diretamente no banco. 
  Parágrafo único. É facultado o pagamento de 20% no ato da 
compra e o restante em 1 ou até 15 dias, desde que prestada caução (artigo 690 do CPC). 
 
  Art. 16. Caso alguém tenha interesse em apresentar alguma 
petição, a pessoa deverá ser encaminhada ao atendimento pela CENTRAL, que por sua vez 
apresentará ao Juiz Diretor do Fórum, para se for o caso, o encaminhamento para o Juiz da 
Vara. 
 
  Art. 17. A Vara que tiver bens a serem levados à hasta pública, 
deverá cadastrar o bem no arquivo "Cadastro de bens" do Sistema Apolo, enviando ao Juiz 
Diretor do Fórum, que deverá providenciar a inclusão na próxima temporada, dando a maior 
publicidade e gerenciar a realização das praças e leilões unificados. 
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  Parágrafo único. O bem deverá estar avaliado e o Juiz da causa 
deve antes decidir se o valor do bem ao ser arrematado pode, ou não, ser parcelado. 
 
  Ficam instituídas duas temporadas de praças e leilões, abaixo 
descritas. Os trabalhos deverão ser iniciados pontualmente: 
 
1ª TEMPORADA DE HASTA PÚBLICA UNIFICADA DO FÓRUM DA COMARCA DE 
PARANAITA PARA O ANO DE 2018 
 
DATA PRAÇA/LEILÃO HORÁRIO 
05/07/2018 1º Leilão/praça 13 horas 
20/07/2018 2º Leilão/praça 13 horas 
 
2ª TEMPORADA DE HASTA PÚBLICA UNIFICADA DO FÓRUM DA COMARCA DE 
ALTA FLORESTA PARA O ANO DE 2016 
 
DATA PRAÇA/LEILÃO HORÁRIO 
08/08/2018 1º Leilão/praça 13 horas 
23/08/2018 2º Leilão/praça 13 horas 
 
  Art. 18. As praças e leilões serão realizadas no rol de entrada do 
prédio do Fórum da Comarca de Paranaíta, de forma presencial, projetados em telão, para 
consulta dos arrematantes durante a realização do certame. 
  Parágrafo único. Deverá ser projetada uma tela por lote, 
contendo, no mínimo, as seguintes informações: número do lote e do processo, vara, valor de 
avaliação e do lance mínimo, valor do lance ofertado, foto, se o caso permitir e também a 
possibilidade de parcelamento (sim e não) e a identificação de produto controlado, se for o 
caso. 
  
  Art. 19. O leiloeiro deverá primeiramente ao abrir o leilão fazer 
a declaração de abertura, nos seguintes termos: 
  
 I - Se apresentando e explicando o funcionamento dos Leilões 
Judiciais e, após, oportunizando aos presentes fazer perguntas. 
 
  II - Informar que o leilão só se encerra com a saída do leiloeiro e 
da equipe do local do leilão. 
 
  III - Informar que para participar do leilão ou praça basta o 
comprador fazer um gesto, um aceno. 
 
  IV - Informar que o valor dos lances é definido pelo leiloeiro, 
geralmente em intervalos de 1% do valor do bem, no mínimo. 
 
  V - Informar ainda que estão impedidos de participar: menores, 
serventuários da justiça que está promovendo este leilão, leiloeiro e sua equipe e serventuários 
do processo original, bem como o juiz diretor do fórum e da vara. 
 
  Art. 20. Após a declaração de abertura, mas, ainda antes do 
leilão/praça, o leiloeiro deve informar aos presentes que: 
 
  I - Se o leilão for cancelado por alguma atitude do comprador, 
poderá ser-lhe aplicada multa de até 20% do valor do bem, e ter, ainda assim, que pagar a 
comissão do leiloeiro e ser representado criminalmente ao Ministério Público Estadual, de 
acordo com a legislação que regula o ato, ou seja: Lei de Execução Fiscal, art. 23; Código de 
Processo Civil, art. 695 e Código Penal arts. 335 e 358. 
 
  II - Se o edital não informar, os impostos atrasados são por conta 
do arrematante (IPTU, ITR, IPVA). Advertindo ainda os presentes que, se o valor for alto, o 
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pretenso arrematante deveria primeiro consultar as leis do Código Tributário Nacional e da 
Lei de Execuções Fiscais, se são casos de isenção de impostos. 
 
  III - O comprador deve consultar antes, verificando junto à 
Receita Estadual se há ICMS para remover estes bens (inclusive bens velhos, usados), 
condomínio, asfalto, ITBI, registro no CRI, luz, água, melhorias, multas de trânsito, que 
geralmente é por conta do arrematante. 
 
  IV - Em caso de processo de execução, o executado pode, em 
até 05 (cinco) dias, propor Embargos à Arrematação e contestar a arrematação realizada. Que 
neste caso, o juiz da causa analisará se ele tem razão. O arrematante, se desejar, pode 
participar do processo e contestar os embargos. O juiz não tem prazo certo para decidir os 
embargos. Por essa razão, os embargos podem demorar entre 2 e 12 meses para ser concluído. 
No resultado final: o comprador terá o seu dinheiro de volta corrigido ou o bem. 
  
  V - No caso de embargos, o comprador poderá: desistir da 
arrematação ou aguardar o julgamento dela, neste caso, poderá pedir ao juiz que o comprador 
seja nomeado depositário judicial do bem; mas, no caso de desistência, o leiloeiro não 
devolve a comissão. 
 
  VI - Levará no mínimo 30 dias para ser liberada a carta de 
arrematação. Após sair a carta, se for bem móvel, deverá o arrematante buscá-la junto ao juízo 
de origem do processo e o bem será seu, se for imóvel, o arrematante deverá registrá-la no 
Cartório de Registro de Imóveis competente, pagar o ITBI e poderá tomar posse. A Carta de 
Arrematação vale como a nota fiscal do bem móvel, como o recibo de transferência do 
veículo ou como a escritura do imóvel. 
 
  Art. 21. Quando o Juiz da vara onde tramita o processo 
comunicar o cancelamento de um lote, se houver tempo, o servidor deverá subtrair o lote do 
edital e das demais publicações, se não houver mais tempo deverá comunicar o leiloeiro e 
colocar uma tarja com o termo "SUSTADO", para que o bem não seja levado à leilão. O 
leiloeiro também deverá atualizar o seu site. 
 
  Art. 22. O leilão ou praça deverá ter o seguinte procedimento: 
 
  I - O leiloeiro anunciará os lotes um a um informando o seu 
número, a vara, o resumo dos bens, o valor de avaliação em se tratando de primeiro leilão e o 
valor do lanço mínimo para o segundo leilão. 
 
  II - Em havendo arrematação, deverá confirmar quem é o 
vencedor, informar o valor do lance, o horário e consultar o arrematante sobre a forma de 
pagamento, se possível o parcelamento. Se não, deverá informar que o pagamento somente 
poderá ser feito à vista. 
 
  III - Na eventualidade de ser frustrada, na própria sessão, a 
arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 
necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo maior lance, se houver, e caso 
este tenha interesse, a confirmação da arrematação por aquele valor. Assim, deverá ser 
registrado o valor do segundo maior lance e os dados do lançador, esclarecer a ele, se caso 
tenha interesse, aguardar no auditório para acompanhar o desfecho da arrematação. 
 
  IV - Em não havendo a arrematação integral do lote, logo após o 
seu pregão e se houver interesse, o lote poderá ser alienado de forma desmembrada. Admitir-
se-á ainda a divisão de um único item, observado como parâmetro mínimo o equivalente à 
décima parte do todo. 
 
  V - Após o encerramento do lote, não será possível apregoá-lo 
novamente no mesmo certame. 
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  VI - Os arrematantes deverão apresentar documento original de 
identificação pessoal e, em se tratando de Pessoa Jurídica, cópia autenticada dos atos 
constitutivos e do documento que comprove a capacidade do representante para contrair 
obrigações em nome da empresa (por exemplo: procuração com poderes específicos). Quando 
se tratar de parcelamento, o arrematante (pessoa física) também deverá apresentar 
comprovante de endereço. 
 
  VII - Ao encerrar o leilão, o leiloeiro deverá informar o horário 
e a data e horário do 2º leilão, se o caso. 
 
  VIII - Em não havendo a arrematação do lote, o leiloeiro deverá 
expedir os termos negativos de praça e leilão. 
 
  Art. 23. Após o encerramento do leilão ou da praça: 
 
  I - O servidor da central ou membro integrante da equipe do 
leiloeiro deverá verificar junto ao lançador quem efetivou a arrematação (pessoa física ou 
jurídica, em nome próprio ou por procuração). Se for pessoa jurídica ou por procuração, 
solicitar os documentos necessários, cópia autenticada ou original. 
 
  II - O servidor deverá confirmar a forma de pagamento. Se o 
lançador informou no ato da arrematação que é à vista, não poderá alterar para parcelamento. 
O pagamento por meio de caução se enquadra na modalidade à vista. Se optou por pagamento 
parcelado, poderá alterá-lo para à vista (condição mais benéfica). 
 
  III - Tratando-se de produto controlado, o arrematante deverá 
apresentar também ao servidor o original ou cópia autenticada da documentação exigida, a 
qual deverá ser submetida de imediato a um representante da Central. 
 
  IV - O Gestor Judiciário responsável pelo auto de arrematação 
deverá: 
 
  § 1º Sempre que possível, adiantar a expedição deste 
documento, assim como do recibo da comissão do leiloeiro e do cheque caução, se for o caso. 
 
  § 2º Pedir a confirmação ao arrematante de todos os dados e 
sempre que possível informar o CEP e o telefone celular, antes de imprimir esses documentos. 
 
  § 3º Observar que se o arrematante for pessoa jurídica ou se a 
arrematação ocorreu por meio de procuração, o procurador também deverá ser devidamente 
identificado, inclusive informando o endereço e número de telefone para contato. 
 
  § 4º Confirmar sempre a forma de pagamento. Se optar pelo 
parcelamento, providenciar o requerimento de parcelamento em duas vias e pedir ao 
arrematante que confirme os dados para posterior assinatura. 
 
  § 5º Verificar a documentação apresentada pelo arrematante ao 
servidor, que deverá ser o original ou cópia autenticada. Se original, providenciar as cópias 
necessárias, se cópia autenticada, reter os documentos, conforme relação abaixo: 
 
  a) Pessoa física - somente se optou pelo parcelamento: 
documento oficial com foto onde conste o número do CPF e comprovante de endereço. O 
endereço deverá estar de acordo com o cadastrado no banco de dados. Se o arrematante não 
estiver com o comprovante de endereço, informar que deverá ser apresentado (original ou 
cópia autenticada) à Central o quanto antes (horário para atendimento do público: das 12h às 
19h), sendo certo que também é possível o envio pelo correio. 
 
  b) Pessoa física com procurador – em qualquer caso: procuração 
original com o fim específico e documento de identificação do procurador. Se optou pelo 
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parcelamento, apresentar também documento oficial com foto do arrematante onde conste o 
número do CPF e comprovante de endereço (original ou cópia autenticada). 
 
  c) Pessoa jurídica representada pelo sócio - em qualquer caso: 
atos constitutivos onde constem poderes para o sócio praticar atos relacionados à arrematação 
e documento oficial com foto do sócio. Caso opte pelo parcelamento, será necessário também 
cartão do CNPJ. 
 
  d) Pessoa jurídica representada pelo procurador – procuração 
original e cópia do documento oficial com foto do procurador. Não é necessário cópia do 
documento do sócio. 
 
  § 6º A Central providenciará a conferência. Caso seja solicitada 
alguma correção, o representante do leiloeiro deverá entregar, em conjunto com a nova 
documentação emitida, o documento com as anotações feitas. 
 
  § 7º O Gestor Judiciário providenciará as assinaturas (Juiz 
Diretor do Fórum, leiloeiro e arrematante) e a entrega da documentação ao arrematante. 
 
  § 8º Nenhum auto de arrematação será assinado se não houver a 
confirmação do pagamento. Neste caso, deverá ser passado para a conferência da Central e 
ficará retido até que ocorra aquela confirmação. 
 
  § 9º Estando encerrado o leilão, após cada auto será enviado ao 
juiz da causa, com a certidão da praça (leilão) negativa ou positiva, neste caso, o auto deve 
conter todas as informações da alienação, como preço e lançador e forma de pagamento. 
 
  V - Para cada lote deverão ser expedidos os seguintes 
documentos: 
 
  § 1º Em caso de hasta negativa "Termo Negativo" (uma para 
cada lote). 
 
 § 2º Em caso de hasta positiva (uma para cada lote): 
 
  a) "Termo Positivo" (uma via); 
 
  b) Auto de arrematação (três vias); 
 
  c) Recibo da comissão do leiloeiro (duas vias); 
 
  d) Recibo cheque-caução se for o caso (duas vias), o título 
apresentado pelo arrematante; 
 
  e) Requerimento de parcelamento se for o caso (duas vias); 
 
  f) Cópia dos documentos apresentados pelo arrematante 
(contrato social/alterações, procuração, documento de identidade, comprovantes de endereço 
[parcelamento pessoa física], entre outros). 
 
  VI - Ao final, o leiloeiro deverá apresentar o relatório de 
resultados. 
 
  Art. 24. Caso ocorra a arrematação do lote na primeira ou na 
segunda praça/leilão, este será devolvido à Secretaria e não será incluído na próxima hasta 
designada (segunda ou terceira). Se a arrematação for parcial, os bens que restarem serão 
automaticamente incluídos na (s) hasta (s) seguinte (s). 
 
  Art. 25. Caso as praças/leilões sejam negativos, o expediente 
será arquivado na CENTRAL até o final da terceira hasta designada, após o que será 
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devolvido à Secretaria da vara de origem, instruído com os termos negativos de todos os 
leilões/praças. 
 
  Art. 26. O servidor do Setor de Apreensão deverá estar presente 
durante o leilão, acompanhando e auxiliando o leiloeiro e no final de cada lanço aceito, será 
lavrado um auto de arrematação expedido pelo servidor da Central de Praça e Leilões, nos 
termos do artigo 693 do CPC. 
  Parágrafo único. A CENTRAL deverá promover a gravação em 
DVD de toda a sessão da hasta pública. 
 
  Art. 27. Fica estabelecido o período de 25/05/2018 a 25/06/2018 
para inscrição e para credenciamento dos leiloeiros, que deverá ser encaminhado à Central de 
Administração do Fórum da Comarca de Paranaíta e o dia 04/07/2018, às 14h, para audiência 
pública de sorteio dos leiloeiros que irão atuar na primeira e na segunda temporadas de leilões 
do Fórum da Comarca de Paranaíta do ano de 2018, que se realizará que se realizará na 
Central de Administração do Fórum da Comarca de Paranaíta 
   

Art. 28. Publique-se o inteiro teor da presente no DJE.  
 
  Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicação desta 
Portaria deverão ser submetidas a esta Diretoria. 
 
  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário. 
 
 

Paranaíta, 17 de maio de 2018. 
 
 

Antônio Fábio da Silva Marquezini 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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